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A escritora Izabella 
Menicucci Badra decidiu 
escrever a história de sua 
cadela Missy com recursos 
acessíveis a todos os 
portadores de deficiência. 
"História de Missy - Uma 
história de amor" é contada 
em letras, braile, texturas, 
aromas, audiodescrição e 
libras. O projeto, inédito 
na literatura infantil, 
contou com a orientação 
da Fundação Dorina Nowill 
e do Estúdio Serigráfico 
Efeito Visual. O livro está 
à venda no site www.
lojinhadamissy.com.br.
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Nobel apóia ocupações
Em visita a 

São Paulo, o 
indiano Kailash 
Satyarthi, ven-
cedor do prê-
mio Nobel da 
Paz de 2014, 
declarou o seu 
apoio ao mo-
vimento de ocupação das escolas 
estaduais paulistas. Reconhecido mun-
dialmente pela sua luta contra o tra-
balho escravo e a desigualdade social, 
Satyarthi elogiou, durante uma aula 
sobre o direito à educação, a vitoriosa 
mobilização contra o fechamento de 
escolas e salas de aula em São Paulo.

Grandes Mestres  
O Espaço Cultural Porto Seguro foi 

inaugurado no último final de semana 
com a abertura da exposição "Grandes 
Mestres - Leonardo, Michelangelo e 
Rafael", que permite que o público inte-
raja com reproduções de obras que não 
podem circular, por seu valor inestimável 
ou por serem aderentes à arquitetura dos 
edifícios que as abrigam, caso da Capela 
Sistina e das esculturas Pietà e Davi, de 
Michelangelo. A visitação é gratuita. O Es-
paço Porto Seguro fica na Alameda Barão 
de Piracicaba, 610, em Campos Elíseos.

O inventor do rádio
O Portal dos 

Jornalistas iniciou 
uma campanha 
para que o MEC 
inclua a vida e a 
obra de Roberto 
Landell de Moura 
na grade curri-
cular do Ensino 
Básico. Padre e 
cientista gaúcho, Landell foi um pio-
neiro das telecomunicações. Além 
de ter sido o primeiro a transmitir a 
voz humana através das ondas do 
rádio, ele desenvolveu um projeto de 
televisão em 1904. Mais informações: 
www.portaldosjornalistas.com.br

São 132 parques
O site 

Áreas Ver-
d e s  d a s 
C i d a d e s 
reúne re-
senhas, fo-
tos, mapas 
e vídeos de 

132 parques da região metropolitana 
de São Paulo. Há informações sobre 
a história de cada área, seus equipa-
mentos, infraestrutura e atrações para 
quem as visita. Acesse  http://www.
areasverdesdascidades.com.br/

Meia-entrada
No circuito teatral 

desde a década de 80, 
a comédia "Quem tem 
medo de Itália Fausta" 
está de volta ao Teatro 
Itália. O espetáculo, 
criado por Miguel Magno e Ricardo 
de Almeida em 1979, retrata grandes 
damas do teatro. O Teatro Itália fica 
na Avenida Ipiranga, 344. Sessões às 
quintas, ás 21h00. Os ingressos custam 
R$ 40,00; professoers pagam R$ 20,00.

A Rede Emancipa de Educação 
Popular oferece vagas gratuitas em 14 
cursinhos pré-universitários, espalha-
dos pela capital, Grande São Paulo e 
Interior. Informações e inscrições atra-
vés do site http://redeemancipa.org.br

Altas Horas: 
Violência nas escolas

J á  e s t á 
d i spon íve l 
n a  G l o b o 
Play o de-
poimento da 
professora 
Celsa Pastorelli no programa Altas 
Horas, transmitido pela TV Globo e 
Multishow. Na edição de 23 de janeiro, 
a professora de Literatura, talentosa e 
apaixonada pela profissão, conta como 
adoeceu após uma série de ameaças 
e agressões enfrentadas no trabalho 
em uma escola estadual da Grande 
São Paulo. Veja em: http://globoplay.
globo.com/v/4759685/


