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Debates
 O Centro de Documentação e 
Memória da Unesp realiza no próxi-
mo dia 14 um debate sobre o livro 
do jornalista Marcelo Godoy, “A Casa 
da Vovó. Uma biografia do DOI-Codi 
(1969-1991)”.  O Centro de Docu-
mentação fica na Praça da Sé, 108. O 
debate é gratuito e começa às 18h30. 
Mais informações: (11)  3116 1701.

 O Museu da Língua Portuguesa, 
na Estação da Luz, vai realizar na 
quarta-feira, dia 14, um seminário 
sobre Poder e Economia na Língua 
Portuguesa. A entrada é gratuita. As 
inscrições podem ser feitas pelo e-mail 
seminariocplp@museulp.org.br.

 A importância das redes sociais 
no debate político da atualidade será 
tema do Seminário “O debate políti-
co nas redes digitais em perspectiva 
comparada: Brisbane (Austrália) e São 
Paulo (Brasil)”, que a PUC promove no 
dia 15 de outubro. O Seminário será 
no Auditório 100 do campus da Rua 
Ministro Godoi. O evento, que começa 
às 15h00, é gratuito. Mais informações 
no site www.pucsp.br/neamp

Mestrado & Doutorado
Estão abertas 

as inscrições para 
o processo seleti-
vo para Mestrado 
e Doutorado em 
Educação: História, Política e Sociedade 
da PUC. O edital está no site da Universi-
dade www.pucsp.br. Mais informações, 
através do telefone (11) 3670 8510.

Meia entrada
O Audi tór io  do 

Masp, na Avenida Pau-
lista, vai sediar a a 16ª 
edição do Gala Tap, 
um Festival Internacional de Sapate-
ado. O Festival será na próxima sexta-
-feira, dia 16, às 21h30. Os ingressos 
custam R$ 40,00, mas professores 
pagam meia entrada.

Luto
Faleceu no 

último dia 07 a 
professora Maria 
Lúcia Prandi, que 
foi deputada es-
tadual durante 
16 anos. Forma-
da em Historia 
e Pedagogia, foi também diretora 
de escola, além de ativa militante da 
APEOESP, tendo sido conselheira em 
Santos, sua cidade natal, onde foi 
vereadora e secretária municipal de 
Educação.

Dia do Professor
Mais uma vez, 
os professores en-
frentam uma série 
de medidas que prejudicam a Edu-
cação em pleno Dia do Professor. As 
subsedes da APEOESP estão realizando 
atividades regionais, como panfleta-
gens e manifestações públicas. No 
dia 20 de outubro, o Sindicato realiza 
um Grande Ato Público na Praça da 
República, a partir das 15h00.

Outras iniciati-
vas destacam a re-
levância do Magis-
tério nesta data. 

A Unesco divulga em sua página no 
Facebook o resultado do Concurso “O 
que faz do meu professor um herói?”. 
Um filme do site Conselho de Classe da 
Fundação Lemann reúne depoimentos 
de estudantes que falam de professo-
res que os inspiraram.

Também para celebrar 
o Dia do Professor, o 
CEERT realiza no dia 15 
a cermônia de entrega 
do 7º Prêmio Educar Pela 
Igualdade Racial e de Gênero. O evento 
no Sesc Belenzinho tem entrada franca 
e show da cantora Ellen Oléria. A ceri-
mônia começa às 19h30 e o Sesc fica 
na Rua Padre Adelino, 1000.

A Editora Companhia 
das Letras comemora um 
milhão de exemplares 
vendidos de livros do 
médico mais popular 
do Brasil. O oncologista 
Drauzio Varella começou 
sua trajetória de sucesso 
no mercado editorial com o 
livro “Estação Carandiru”, 
que ganhou o Prêmio Jabuti 
em duas categorias no ano 
de 1999. Um dos seus livros 
mais recentes, “Correr”, 
fala sobre a importância 
da atividade física para a 
saúde e a paz de espírito.


