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Ocupação Literária
Destaque da 7ª 

Virada Sustentável 
de São Paulo, a Ocu-
pação Literária vai 
promover ações de 
incentivo à leitura em diversos pontos 
da capital. Entre os dias 24 e 27 de 
agosto, serão realizadas 20 interven-
ções, como saraus, salas de leitura, 
troca de livros em locais como a Aveni-
da Paulista e praças nos bairros de São 
Miguel Paulista e Vila Leopoldina. Veja 
no site www.viradasustentavel.org.br

Sesc 24 de Maio

O Sesc inaugurou sua unidade 24 
de Maio, bem pertinho da sede da 
APEOESP, no último dia 19. Entre os 
destaques da unidade projetada pelo 
premiado arquiteto Paulo Mendes da 
Rocha está um teatro de 245 lugares, 
uma piscina no terraço e, para cele-
brar a inauguração, a exposição "São 
Paulo não é uma cidade - Invenções 
do Centro".

Onde estão 
os elefantes?

Vai até o dia 
30 de agosto a 
Elephant Para-
de, que colo-
cou nas ruas de 
São Paulo 85 esculturas customizadas 
de bebês elefantes. A exposição, que 
começou a ser realizada em 2007 na 
Holanda, é um alerta para o risco de 
extinção dos elefantes. Veja onde estão 
as obras no site www.elephantpara-
de.com.br

Debates  
 A Série Debates 
Contemporâneos 
da Carta Capital 
reúne as pesqui-
sadoras Djamila 
Ribeiro e Joanna 
Burigo, nos dias 
22 e 23 de agosto. Elas vão ministrar 
o curso "Do feminino aos feminismos" 
na Fundação Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo. Mais informações 
no site www.debatescontemporane-
os.com.br

 A diversidade sexual e de gênero 
nas escolas é tema da terceira edição 
do Projeto ‘Escolas Transformadoras 
Debate’, que acontece no dia 29 de 
agosto, com transmissão ao vivo pelo 
Facebook, a partir das 19h30, na 
página https://www.facebook.com/
escolastransformadoras.

O Parque de Ciência e Tecnologia da 
USP, localizado na Água Funda, rece-
berá de 24 a 26 de agosto a 11ª Feira 
USP e as Profissões. O evento reúne 
informações sobre cursos, formas de 
ingresso à Universidade e orientação 
vocacional. A participação é gratuita. 
Inscrições prévias no site www.prceu.
usp.br/uspprofissoes.

 As inscrições para 
o Desafio Ciência para 
a Paz terminam no dia 
31 de agosto. Promo-

vido pela Escola Superior de Agricultura 
da USP, localizada em Piracicaba, o De-
safio destaca trabalhos sobre o tema em 
três  categorias: frases, fotos e tirinhas. 
Acesse o regulamento no site www.
esalq.usp.br/cienciaparapaz/

 Foi prorrogado até 31 de agosto 
o período de inscrições ao Prêmio Res-
postas para o Amanhã, que incentiva 
professores e estudantes do Ensino 
Médio de escolas públicas a desen-
volverem projetos para melhoria das 
comunidades em que estão inseridos. 
Regulamento e inscrições no site www.
respostasparaoamanha.com.br.

"Nunca Deixe de Acreditar" 
é o título da biografia 
que a escritora Christina 
Rickardsson lança pela 
Editora Novo Conceito. 
Naturalizada sueca, Christina 
conheceu as favelas 
brasileiras, a vida como 
sem-teto e o preconceito 
até ser adotada. O livro 
faz parte de uma iniciativa 
para ajudar crianças em 
situação de rua pelo mundo 
inteiro. A Editora Paulus 
lança o infantil "A Família de 
Marília", que traz reflexões 
sobre os diversos formatos 
de família. O livro da 
escritora Andrea Taubman 
tem ilustrações da premiada 
Cláudia Scatamacchia.


