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Barroco Ardente

Cerca de 400 obras estão em "Bar-
roco Ardente e Sincrético Afro-Luso-
-Brasileiro", exposição recém-inaugu-
rada no Museu Afro Brasil. Retrato da 
miscigenação do Brasil, a exposição é 
também uma homenagem aos 300 
anos do Jubileu de Nossa Senhora. O 
Museu Afro tem entrada pelo portão 
10 do Parque do Ibirapuera.

Disciplinas

História - A Escola Dieese de 
Ciências do Trabalho começa nesta 
segunda-feira o curso "História do Mo-
vimento Sindical".  Mais informações: 
contatoescola@dieese.org.br

Literatura - A obra "Memórias de 
um Sargento de Milícias", de Manuel 
Antonio de Almeida, abre na próxima 
sexta-feira mais uma etapa do Proje-
to do Sesc "Por que ler os clássicos", 
apresentado pelo Doutor em Literatura 
Brasileira, Wellington de Andrade. A 
palestra será no Centro de Pesquisa e 
Formação do Sesc, localizado na Bela 
Vista. Informações e inscrições pelo site 
www.sescsp.org.br/cpf.

Matemática - O Instituto de Ciên-
cias Matemáticas e de Computação da 
USP, em São Carlos, está com inscrições 
abertas para mestrado e doutorado do 
seu Programa de Pós-Graduação em 
Matemática. Os editais para o processo 
seletivo estão no site www.icmc.usp.
br/pos-graduacao/ppgmat/ingresso

Donas da Rua
Artistas plás-

ticas consagra-
das ganharam 
versões no pro-
jeto Donas da 
Rua, da Turma 
da Mônica. Ma-
rina Abramović, 
Tarsila do Ama-
ral e Yayoi Kusama são as novas ho-
menageadas do projeto que enaltece 
o talento feminino. Destaque ainda 
para a homenagem da Turma a J.K. 
Rowling, a inspirada criadora de Harry 
Potter. Veja no site www.turmadamo-
nica.uol.com.br/donasdarua

Piracicaba: Prêmio
Já começaram as inscrições para o 5º 
Concurso Cultural de Desenho, Redação 
e Poesia. Voltado para alunos do ensino 
fundamental de escolas estaduais de Pi-
racicaba, o concurso traz como tema as 
diferenças e reserva premiação especial 
aos professores, que serão responsáveis 
pela orientação e encaminhamento dos 
trabalhos. O regulamento está no site 
da idealizadora do evento, OJI Papéis 
Especiais: http://ojipapeis.com.br/

Grátis
O próximo 

Encontro com 
os Escritores da 
Universidade do 
Livro da Unesp vai receber o escritor 
Pedro Bandeira. Ganhador de diversos 
prêmios, Bandeira é autor de alguns 
best-sellers escolares, como "A Droga da 
Obediência" e a série "Os Karas". O evento 
gratuito será no dia 23 de agosto, às 
19h00. A Unesp fica na Praça da Sé, 108.

Quero na Escola!

Estão abertas as inscrições para a 
segunda edição do Quero na Escola - 
Especial Professor. Profissionais de escolas 
públicas podem solicitar gratuitamente 
aulas, atividades e visitas de especialis-
tas, para complementar suas atividades 
pedagógicas. Inscreva-se em www.que-
ronaescola.com.br/professor.

O psiquiatra italiano Mauro 
Maldonato lança “Na hora 
da decisão: somos sujeitos 
conscientes ou máquinas 
biológicas?". O livro das 
Edições Sesc São Paulo 
fala sobre a influência da 
intuição e da emoção na 
vida. O autor vai participar 
de uma conversa com 
leitores no dia 16 de agosto, 
às 20h00, no Sesc Santo 
André. Destaque ainda para 
o lançamento de “Ensaio: 
Orientação para a Redação 
do Texto Conceituado", do 
professor Gilson Rampazzo, 
que vai participar de bate-
papo no Colégio Equipe 
e na Casa das Rosas, nos 
dias 17 e 19 de agosto 
respectivamente.


