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Professor da rede estadual, 
Rodrigo Ciríaco acaba de lançar 
o seu segundo livro, “100 
Mágoas”, que reúne contos 
sobre personagens que estão 
em massa nas ruas, mas não têm 
voz: “oprimidos: pretos, pobres 
e periféricos”, como descreve 
o autor. Ciríaco está vendendo 
o livro no seu blog “Efeito 
Colateral” e também nos saraus 
literários, que acontecem em 
vários bairros da capital. Acesse 
www.efeito-colateral.blogspot.com.

Redes Sociais
Alunos da Agên-

cia-Escola Ícone, da 
Unimep - Universi-
dade Metodista de 
Piracicaba - estão 
desenvolvendo um 
TCC sobre a valori-
zação do professor. 

O estudante Bruno Zanetti e seus 
colegas criaram um vídeo-teaser no 
Youtube e também um perfil no twit-
ter para conversar com a categoria. O 
vídeo está disponível em http://www.
youtube.com/user/SerPofessor e o per-
fil no twitter é @Serprofessor1.

Ensino Técnico
A APEOESP é uma das apoiadoras 

do Seminário "Ensino Técnico: uma ne-
cessidade para o País, uma alternativa 
para os jovens", que deverá ser aberto 
pelo Ministro da Educação, Fernando 
Haddad, no dia 11 de novembro. O 
Seminário integra a Série Diálogos 
Capitais, promovida pelas Revista 
CartaCapital e Carta na Escola. As 
inscrições são gratuitas, mas as vagas 
são limitadas. Informações e inscrições, 
através do site www.dialogoscapitais.
com.br/ensinotecnico/  

O Laço Vermelho

As escolas de todo o País estão sendo 
convocadas a participar da Campanha 
do Laço Vermelho 2011. O laço, símbo-
lo universal da conscientização sobre a 
Aids, pode ser confeccionado para ser 
afixado nas escolas na semana de 1º de 
dezembro, Dia Mundial de Luta Contra a 
Doença, que ainda mata 11 mil pessoas 
por ano no Brasil. A APEOESP vai publicar 
um informativo sobre a Campanha. Leve 
o tema para a sua escola!

Revistas
  Os asso-

ciados à APEO-
E S P  p o d e m 
retirar gratuita-
mente na sede 
do sindicato a 
edição de outu-
bro da Revista 
do Brasil, que 
destaca em sua reportagem de capa 
os perigos do uso de remédios contro-
lados por crianças com dificuldade de 
aprendizagem. O Sindicato integra o 
Conselho Editorial da Revista do Brasil, 
que também está à venda nas bancas.

 A APEO-
ESP colabora 
ainda com a 
Revista Carta 
na Escola, que 
t raz  na  sua 
mais recente 
edição uma re-
portagem es-
pecial sobre o 
trágico aumen-
to do número de famintos em todo 
o planeta. Destaque também para 
matérias sobre a diversidade em sala 
de aula e o Enem. Confira a edição de 
outubro de Carta na Escola.

Mestrado 
A PUC de São Paulo está com inscri-

ções abertas para o processo seletivo 
para o Mestrado do Programa de Es-
tudos Pós-Graduados em Literatura e 
Crítica Literária. Associados à APEOESP 
têm desconto. O edital de seleção está 
publicado no site www.pucsp.br/pos. 
Mais informações: (11) 3670 8412.

Exposição
Professores estão 

apresentando suas 
pesquisas sobre a ex-
posição Em nome dos 
artistas, que acontece em homenagem 
aos 60 anos da Bienal de São Paulo. 
O Projeto Experiências + Experiências 
acontece sempre aos sábados, das 15h 
às 17h. Em cartaz no prédio da Bienal, 
no Parque do Ibirapuera, a exposição e 
o projeto seguem até o dia 30 de no-
vembro. Para mais informações, acesse 
www.emnomedosartistas.com.br


