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Publicado em 2005, "Cobras 
e Lagartos", do jornalista 
Josmar Jozino, foi reeditado 
pela Edipro. O livro, que 
retrata o surgimento e a 
dinâmica do PCC, ganhou 
um capítulo que revela como 
a facção expandiu-se para 
fora de São Paulo. "Cobras 
e Lagartos" recebeu menção 
honrosa do prêmio Vladimir 
Herzog de Anistia e de 
Direitos Humanos. Destaque 
ainda para "Uma história de 
ouro e sangue", livro sobre a 
revolução constitucionalista 
de 1932, escrito por Manuel 
Filho para a Editora do Brasil.

Estreia com 
meia-entrada 

Profes-
sores têm 
5 0 %  d e 
desconto 
no musical 
"Memórias 
Póstumas 
d e  B r á s 
Cubas", que reestreia no dia 20 de ju-
lho no Teatro Eva Herz. O personagem 
criado por Machado de Assis é um anti-
-herói burguês, sem ética e oportunista. 
O espetáculo tem sessões às quintas e 
sextas, às 21h00. O Teatro fica dentro 
da Livraria Cultura do Conjunto Nacio-
nal, na Avenida Paulista, 2.073.

Sobre Racismo

 Estão abertas as inscrições para 
o "Seminário Raça Negra e Educação", 
que vai acontecer entre os dias 22 e 24 
de julho  no Auditório da Universidade 
Federal de São Paulo, localizado na Vila 
Clementino. Especialistas vão discutir 
as desigualdades educacionais provo-
cadas pela questão racial. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas no site 
da Fundação Carlos Chagas, que é uma 
das idealizadoras do evento: http://
www.fcc.org.br/fcc/seminarios-fcc
 O stress provocado pelo racismo 

institucional é o foco de uma palestra 
sobre Mindfulness, que acontece no 
próximo dia 20. O mindfulness é uma 
técnica de relaxamento, cada vez mais 
utilizada em diversos segmentos. A 
palestra gratuita será às 19h00 no 
Funcadi, Instituto localizado no Pa-
caembu. Inscrições através do e-mail 
fluir.des@gmail.com

Mulheres de Talento

Escola vem ao Sesc
P ro fes -

sores  po-
dem agen-
dar visitas 
de suas es-
colas à exposição “Linhas de Histórias 
- O Livro Ilustrado em Sete Autores”, 
em cartaz no Sesc Santo André. Em 
cena, o processo criativo e a inspiração 
dos autores. Os agendamentos para o 
“Escola Vem ao Sesc” podem ser feitos 
através do telefone (11) 4469 1255. O 
Sesc fica Rua Tamarutaca, 302, na Vila 
Guiomar, em Santo André.

Termina no dia 14 de agosto 
o período de inscrições para a 4ª 
edição do Prêmio Respostas para o 
Amanhã, que envolve professores 
e estudantes do Ensino Médio da 
rede pública no desafio de utilizar as 
Ciências e a Matemática em projetos 
para suas comunidades. Regulamento 
e materiais pedagógicos estão dispo-
níveis no site https://respostaspara 
oamanha.com.br

Capacitação 
para o Enem

Responsável 
pela correção 
das redações 
do Exame Na-
cional do En-
sino Médio, a 
Fundação Vu-
nesp abru inscrições para o processo 
seletivo para o Curso de Capacitação 
para seleção de avaliadores das re-
dações do Enem 2017. O curso será 
ministrado em plataforma de ensino a 
distância. Regulamento e inscrições no 
site www.enem.vunesp.com.br. Mais 
informações: (11) 3670 5345.

Entre as indicadas para a 22ª edição 
do Prêmio Claudia está uma professora 
de Brasília, que concorre na categoria 
Trabalho Social graças a um projeto pe-
dagógico que destaca o papel e a força 
das mulheres. Para votar na premiação, 
que reconhece histórias de superação 
de brasileiras em diferentes áreas, aces-
se www.premioclaudia.com.br


