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Exposição

A nova exposição do Museu da 
Língua Portuguesa celebra um dos 
criadores da Semana de Arte Mo-
derna de 22. Oswald de Andrade: o 
culpado de tudo conta a história do 
escritor Oswald de Andrade. Quem 
vistar a exposição aos sábados, 
domingos e feriados pode ainda 
aproveitar para fazer uma visita 
monitorada gratuita ao centenário 
prédio da Estação da Luz. Mais in-
formações: (11) 3326 0775.

Matemática
 O MEC abriu inscrições para um 
curso de mestrado gratuito, destinado 
à qualificação de professores de ma-
temática. São oferecidas 1.525 vagas, 
em todo o País. A Sociedade Brasileira 
de Matemática criou em seu site uma 
página para as inscrições para o pro-
cesso seletivo, que podem ser feitas até 
o próximo dia 26. Acesse http://www.
profmat-sbm.org.br/

 Professores e estudantes ganha-
ram um site para estudar matemática 
com recursos multimídias. O site Mais 
Mat traz áudios, vídeos, softwares e 
outras ferramentas criadas para os 
currículos dos ensinos médio e fun-
damental. Acesse www.mais.mat.br/
recursos

Incentivo à Leitura
A Fundação 

Itaú Social está 
distribuindo gra-
tuitamente três 
títulos da Cole-
ção Itaú de Livros 
Infantis. O objetivo é incentivar os 
adultos a lerem para as crianças. Os 
livros oferecidos em outubro são 
“Chapeuzinho Amarelo”, de Chico 
Buarque e Ziraldo, “Adivinha quanto eu 
te amo”, de Sam McBratney, e “A Festa 
do Céu”, de Ângela Lago. Para aderir 
à campanha de leitura, cadastre-se no 
site www.itau.com.br/itaucrianca

Online
O MEC tem 

uma biblioteca di-
gital desenvolvida 
em software livre 
onde o internauta 

tem acesso gratuito a uma série de 
obras, que abrange quase todas as 
áreas do conhecimento. Estão dispo-
níveis no Domínio Público pinturas de 
Leonardo Da Vinci, obras de Machado 
de Assis, música em MP3, histórias 
infantis e muitas outras obras. O Por-
tal, lançado em novembro de 2004, 
tornou-se um dos maiores exemplos 
de democratização da cultura e do 
conhecimento no País. É só acessar 
www.dominiopublico.gov.br

Educação & 
Comunicação

O Serviço da Pastoral da Comunicação 
das Paulinas - Sepac -  está com inscri-
ções abertas para dois cursos voltados a 
educadores: “Comunicação e Integração 
com Jogos Cooperativos” será realizado 
no dia 22 de outubro e “Os Jovens na 
Cena Metropolitana e no Ciberespaço”, 
no dia 19 de novembro. O Sepac fica 
na Rua Dona Inácia Uchôa, 62, na Vila 
Mariana. Informações através do telefone 
(11) 2125 3540.

Participe: Assembleia Estadual dos 
Professores  21 de outubro, a partir das 

14h00 na Praça da República. 

O escritor Fernando Morais 
realiza na próxima quinta-feira, 
20 de outubro, um debate sobre 
o seu mais recente livro, “Os 
últimos soldados da Guerra Fria 
“, da Cia. das Letras. Depois do 
debate com o cônsul de Cuba, 
Lázaro Mendes Cabrera, e a 
presidente do Centro Brasileiro 
de Luta Pela Paz, Socorro Gomes, 
o escritor realiza uma sessão 
de autógrafos do livro, que 
conta a história de agentes 
secretos cubanos infiltrados em 
organizações de extrema direita 
da Flórida para evitar ataques 
terroristas contra Cuba. O debate 
será realizado na Fapcom, na Rua 
Major Maragliano, 191, na Vila 
Mariana, a partir das 19h00.


