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A riqueza literária da 
periferia é o foco de uma 
reportagem especial 
da Agência Mural, que 
apresenta 11 livros sobre o 
o movimento. Destaque para 
"Eu sou Favela", organizado 
pela editora francesa Paula 
Anacoana, e "Saraus - 
Antologia", da pesquisadora 
argentina Lucia Tennina. 
Ambos abordam as obras 
de alguns dos principais 
escritores 'formados' nas 
periferias.

Escola: Cidade Aberta

Caetano de Campos
Está mar-

cado para 
03 de outu-
bro o próxi-
mo encontro 
de ex-alunos 
e ex-profes-
sores da histórica Escola Caetano de 
Campos. Mais informações com a ex-
-aluna Wilma Legris, que criou um blog 
para agregar os caetanistas:https://
ieccmemorias.wordpress.com/

Seminário grátis na USP
Começa nesta terça-feira, 08 de 

agosto, na USP o Seminário Internacio-
nal "As Razões do Agir: universidade e 
sociedade na crise da globalização". O 
evento é gratuito e aberto. As palestras 
vão até outubro no Auditório Nicolau 
Sevcenko, localizado na Faculdade de 
Geografia e História, com transmissão 
ao vivo pelo Youtube da Faculdade. 
Mais informações, através do telefone 
(11) 3091 4938.

Está em cartaz no Cine Belas Artes 
a Mostra "Escola: Cidade Aberta", com 
filmes de vários países e épocas am-
bientados no universo escolar. Estão 
acontecendo também atividades espe-
ciais, como uma mesa-redonda sobre 
o movimento de ocupação nas escolas 
estaduais de São Paulo. O Belas Artes 
fica na Rua da Consolação, 2.423. 

Teses e Dissertações
O mais recente 

destaque da seção 
Teses e Disserta-
ções do site da 
APEOESP é o pro-
fessor e jornalista Cosmo Luciano do 
Nascimento, que dedicou seu Mestrado 
em Gestão e Práticas Educacionais à 
"Rádio Abrão", projeto pioneiro em Edu-
comunicação. O pesquisador apresenta 
palestras gratuitas sobre a experiência 
e também coordena webrádios educa-
tivas. Veja no site da APEOESP.

Disciplinas
Arte - O Museu de Arte Brasileira 

da Faap lança em agosto o Ciclo de 
Conversações MAB Escola, atividade 
gratuita para os professores, que terão 
direito a certificado de participação. 
O MAB fica na Rua Alagoas, 903, no 
Pacaembu. Inscrições através do e-mail 
museu.educativo@faap.br. Mais in-
formações: (11) 3662 7200.

Literatura - As relações entre a 
literatura e o público infanto-juvenil 
serão o tema do curso "Literatura para 
crianças e jovens: textos, suportes e 
leituras", realizado pelo Centro Univer-
sitário Maria Antonia da USP, a partir 
de 9 de agosto. Mais informações, 
através do telefone (11) 3123 5213.

 O Projeto 
Guri está com 
inscrições aber-
tas para diversos 
cursos gratuitos 
de música para estudantes com idade 
entre 6 a 18 anos. Há vagas disponíveis 
no interior e litoral de São Paulo. Veja no 
site www.projetoguri.org.br/matriculas
 A 19ª Jornada de Trajetórias e 

Profissões do Cursinho da Poli será no 
próximo dia 12. O evento gratuito, na 
Unidade Lapa do Cursinho, reúne pro-
fissionais de diversas áreas, para falar 
sobre a escolha da profissão e o mer-
cado de trabalho. Inscrições através 
do site www.cursinhodapoli.org.br.

Luto: Melodia
Um dos maiores 

nomes da MPB, Luiz 
Melodia faleceu no 
último dia 04, aos 
66 anos. Composi-
tor de "Pérola Negra", "Ébano" e outros 
clássicos, Luiz Carlos dos Santos nasceu 
no Morro do Estácio, berço do samba 
carioca, e inovou o ritmo brasileiro, ao 
incorporar elementos do rock'n'roll e da 
soul music às composições.


