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A Geração Editorial lança, 
no próximo dia 22, "Vinte 
mil pedras no caminho", 
livro do jornalista Jorge 
Tarquini sobre a história de 
Fabian Nacer, brasileiro de 
classe média que tornou-
se usuário de crack. Depois 
de ter sido internado 25 
vezes e de ter morado 
na Cracolândia paulista, 
Fabian criou um programa 
de reabilitação inovador. O 
lançamento de "Vinte mil 
pedras no caminho" será na 
Livraria Martins Fontes da 
Avenida Paulista.

Teatro  gratis´
Versão nacional do 

consagrado Connections 
do National Theatre de 
Londres, o projeto Cone-
xões de Teatro Jovem leva 
ao Teatro Cultura Inglesa 
espetáculos de autores 
renomados encenados 
por estudantes de 12 
a 19 anos. A próxima 
sessão será no dia 22 de 
outubro, com o espetácu-
lo "Meu Adulto Favorito", do jornalista 
Dib Carneiro Neto. Veja a programação 
completa no site www.conexoes.org.br

Na TV
A TV Brasil lança nesta segunda-fei-

ra uma série protagonizada por dois 
irmãos negros. "Guilhermina e Cande-
lário" é uma das primeiras animações 
do gênero com protagonistas negros 
a ser exibida na TV aberta brasileira. 
Voltada principalmente para crianças 
e educadores, a série de produção 
colombiana terá 20 episódios.

 Escolas de todo o 
País têm até o dia 31 de 
outubro para inscrever 
seus projetos no Desa-
fio Criativo da Escola, 
promovido pelo Instituto Alana. Serão 
premiadas iniciativas protagonizadas 
por estudantes e seus professores para 
melhorar a qualidade de vida das comu-
nidades. Regulamento e inscrições no 
site http://criativosdaescola.com.br/

  F o r a m 
p ro r rogadas 
até o dia 03 de 
novembro as 
inscrições para 
o Prêmio Elas nas Exatas, voltado para 
a igualdade de gênero na Educação. 
Promovido pelo Instituto Unibanco, 
Fundo ELAS e Fundação Carlos Chagas, 
o Prêmio vai destacar projetos realiza-
dos em escolas públicas que estimu-
lem as alunas para a área de Exatas. 
O  formulário de inscrição está no site 
www.fundosocialelas.org.

30 anos da 
EE Marcelo Tulman

O Projeto Tulman Repórter marca os 
30 anos da EE Marcelo Tulman Neto, 
localizada no extremo leste da capital 
paulista. Formado também em Co-
municação, o professor de Sociologia 
Clayton Ferreira dos Santos coordenou 
com os estudantes do 2º ano do En-
sino Médio o projeto jornalístico para 
homenagear a escola, que tem o nome 
de um repórter. Veja no blog https://
marcelotulman.wordpress.com/

 Especializado 
em História da Arte, 
o professor William 
Busanello lançou 
"Fanzine como obra 

de arte". O livro é re-
sultado do artigo final 
da pós-graduação do 
professor. Informações 
e compra no site da 
Editora: www.marca 
defantasia.com

 O professor Cláudio Pinto pu-
blicou o segundo volume do livro 
"Trabalho e Capitalismo Global: O 

Mundo do Trabalho através do 
Cinema de Animação". O livro é 
da Canal 6 Editora e do Projeto 
Editorial Práxis. Compras no site 
www.canal6editora.com.br

 Ex-padre, o 
professor aposenta-
do Sérgio Antônio 
Zanella escreve so-
bre fé e religião em um blog. O professor 
é autor do livro "A comercialização da 
fé", que pode ser comprado através do 
blog, e já está finalizando o seu segundo 
livro, "A Igreja Traída". Acesse https://
sergiozanella.wordpress.com


