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Escrito pelo jornalista Tarcísio 
Badaró, “Era um Garoto - O 
soldado brasileiro de Hitler” 
é um dos indicados ao Prêmio 
Jabuti. O livro da Editora 
Autêntica conta a história 
do garoto brasileiro que foi 
recrutado à força para servir ao 
exército nazista. Outra biografia 
de destaque é “Minha Vida 
de Menina”, o mais novo livro 
exigido na Fuvest. O diário de  
Helena Morley, editado pela 
primeira vez em 1942, narra o 
cotidiano de uma adolescente 
do fim do século XIX na cidade 
mineira de Diamantina.

Não irão nos calar!
Caetano Veloso, 

Fernanda Montene-
gro e outros artistas 

e intelectuais lançaram nas redes sociais a 
Campanha #342Artes – Contra Censura 
e Difamação”. A iniciativa é uma resposta 
aos ataques à liberdade artística.

Dia da MPB
17 de outubro 

é o Dia da Música 
Popular Brasileira. A data foi escolhida 
por ser aniversário de Chiquinha Gon-
zaga, que é considerada a primeira 
compositora popular brasileira. Emis-
soras de rádio, TVs e, é  claro, muitos 
shows, vão celebrar o Dia da MPB.

É grátis
A  A v e n i d a 

Paulista é o en-
dereço do primei-
ro centro cultural 
brasileiro intei-
ramente dedica-
do à fotografia. 
Trata-se Instituto 
Moreira Salles, que abriga, em seus sete 
andares biblioteca, exposições, cinete-
atro, salas de aula e livraria. A entrada 
é gratuita e a programação completa 
está no site www.ims.com.br

Leia para uma criança
A Campanha “Leia para uma crian-

ça” está distri-
buindo gratui-
tamente livros 
de Cecília Mei-
reles e Eucanaã 

Ferraz. Recomendados por especialis-
tas em literatura infantil, os livros "O 
menino azul" e “Em cima daquela serra" 
podem ser solicitados através do site 
www.itau.com.br/crianca. 

A Unesp disponibiliza 70 cursos on-
line gratuitos nas três áreas. No Canal 
Unesp Aberta, o internauta pode, por 
exemplo, fazer um curso sobre a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. Acesse  
https://unespaberta.ead.unesp.br.

A voz dos estudantes
“Uma pessoa de mais 

de 60 anos trabalhando 
não conseguiria aguentar 
uma sala cheia de crianças, 
como a minha”, explica 
Isabela Freires Andreoli, 
de 09 anos. Entrevistada 
na Série Criança do Dia, 
publicada pela Folha de 
S. Paulo em homenagem 
ao Dia das Crianças, a es-
tudante ganhou destaque 
pelas críticas à Reforma da Previdência 
e pela defesa dos seus professores. Veja 
no site www.folha.com/criancadodia

 Em outubro, o Masp celebra 70 
anos de atividades. O Museu oferece 
bolsas de estudo para professores da 
rede pública nos cursos do Masp Es-
cola; que está com inscrições abertas 
para a oficina “Gêneros, sexualidades 
e visualidades”.
 Professores da rede também têm 

direito a 40% de desconto na compra 
de livros da Editora Unicamp. É só 
fazer o cadastro no site www.editora 
unicamp.com.br

O professor Rodrigo Ciríaco 
vai levar os seus saraus para a 
Festa Literária de Birigui, no 
dia 20 de outubro, e para a 
Biqueira Literária, que será realizada 
no Sesc Itaquera no dia 28. Ciríaco 
é escritor e idealizador do Sarau dos 
Mesquiteiros, Contatos com o profes-
sor para palestras, saraus, oficinas e 
aquisição de livros, através do e-mail 
biqueiraliteraria@gmail.com

Heroina: A professora Heley de Abreu Silva 
Batista morreu no dia 05 de outubro, ao ten-
tar salvar crianças no incêndio criminoso que 
deixou 11 mortos na creche Gente Inocente, 
localizada em Janaúba, Minas Gerais.


