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O ator Lázaro Ramos 
lançou no último final de 
semana "Caderno de Rimas 
do João", livro infantil da 
Pallas Editora ilustrado 
por Maurício Negro. Já 
a Editora do Brasil lança 
"Jogo Duro", romance da 
Série Toda Prosa. Escrito 
por Eliana Martins e 
ilustrado por Veridiana 
Scarpelli, o livro aborda 
o bullying e a superação 
através da história de um 
estudante de escola pública 
inspirada em fato real.

Consciência Negra

Cor para Crescer
O grafiteiro Puga Mendezes cujos 

trabalhos foram apresentados pela 
primeira vez no Boletim Educacional 
e Cultural da APEOESP, realizou em 
outubro o seu 4º mutirão artístico em 
uma escola lozalizada na zona sul da 
capital. Ex-aluno da rede estadual, o 
grafiteiro é idealizador do Projeto Cor 
para Crescer, cujo objetivo é revitalizar 
o ambiente escolar através da pintura. 
Contatos com o artista através do 
e-mail corparacrescer@gmail.com

Meia entrada
Está em car-

taz até o dia 29 
de novembro, 
no Audi tór io 
do Masp, o es-
petáculo "Uma 
Espécie de Alas-
ca”, adaptação 
do inglês Harold 
Pinter para o li-
vro "Tempo de Despertar”, do neuro-
logista Oliver Sacks. Sessões de sexta 
a domingo. Os ingressos custam R$ 
20,00; professores pagam meia-
-entrada. O Masp fica na Avenida 
Paulista, 1.578.

 O Memorial da América Latina 
sedia nos dias 13 e 14 de novembro 
a 3ª edição da FlinkSampa - Festa do 
Conhecimento, Literatura e Cultura 
Negra, cujo lema é "Eu quero respirar!". 
Na programação, debates literários, 
espetáculos de teatro e de dança, exi-
bição de filmes e oficinas de moda. O 
Memorial fica próximo ao Metrô Barra 
Funda. A programação está no site 
www.flinksampa.com.br

 Rap, MPB e soul music são des-
taques do Projeto Sankofa, que acaba 
de estrear no Sesc Vila Mariana. Com 
exceção das apresentações da cantora 
Anelis Assumpção, cujos ingressos 
podem ser adquiridos no Portal Sesc, 
todas as apresentações são gratuitas. 
O Sesc promove ainda uma edição 
especial do Projeto Ensino de Música 
para Educadores. A unidade Vila Ma-
riana fica na Rua Pelotas, 111, na Vila 
Mariana.

Bullying
Com a capa "Um estigma entre 

nós", a Revista Unesp Ciência de 
novembro aborda o bullying e o 
cyberbullying. Esta edição traz ainda 
homenagens ao neurocientista Oliver 
Sacks e ao sociólogo Florestan Fernan-
des, entre outros assuntos. Acesse em 
www.unespciencia.com.br

Periferias
  Com 

o apoio da 
Unesco e da 
Unicef, a re-
cém-lançada 
Agência Mu-
ral de Jorna-

lismo das Periferias produz reportagens 
sobre os extremos da capital e Grande 
São Paulo. A Agência surgiu a partir 
do blog Mural, hospedado no site da 
Folha de São Paulo desde 2010, e que 
já deu origem a outras iniciativas como 
O Mural nas Escolas, que aproxima o 
jornalismo e seus  profissionais dos 
estudantes da rede pública. Confira 
no site www.agenciamural.com.br

 Em cartaz no Sesc Interlagos, o 
Projeto de Arte Jovem na Zona Sul con-
templa diversas linguagens artísticas, 
como circo, dança e teatro. Destaque 
para a apresentação do Grupo Quilom-
bo com o espetáculo Brazil, um Erro 
de Português, no próximo dia 22.  A 
entrada é gratuita e o Sesc fica na Ave-
nida Manuel Alves Soares, 1.100, no 
Parque Colonial. Mais informações no 
site www.sescsp.org.br/interlagos.


