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Vencedor do 13º Prêmio Barco 
a Vapor, "O cometa é um sol 
que não deu certo" é um livro 
de Tadeu Sarmento que fala 
para crianças sobre a crise 
dos refugiados, com uma 
metáfora poética: os nômades 
são como os astros, que estão 
sempre em trânsito. Destaque 
ainda para "Um coração maior 
que o mundo", sobre um 
adolescente obcecado por 
poetas que morreram jovens. 
Lançado pela Editora Planeta, 
o livro foi escrito por um dos 
youtubers mais populares 
das redes sociais, Christian 
Figueiredo.

Retratos do Brasil 
Fotógrafo da APEOESP, Douglas 

Mansur criou um acervo digital com 
registros dos movimentos sociais, sin-
dicais e rurais do Brasil e da América 
Latina. O Celeiro de Memória é resul-
tado de mais de 30 anos de atuação 
profissional e ativismo do fotojorna-
lista. Acesse no Facebook ou através 
do site www.celeiromemoria.org.br.

Juventude & Periferia
Como as jovens 

da periferia estão 
buscando oportu-
nidades de edu-
cação e trabalho 
é o tema de uma 
pesquisa realizada 
pela Fundação Itaú 
Social, que investi-
ga questões como as ocupações esco-
lares e o sucesso do funk. “Novos fluxos 
na busca por oportunidades: Trajetórias 
de jovens nas periferias da cidade”, de 
Fernanda Zanelli, tem 48 páginas e está 
disponível para download no link da 
Fundação: http://bit.ly/2y0lmHn 

Ao pé do ouvido
A biografia "In-

quebrável", do para-
tleta e modelo Fer-
nando Fernandes, é 
o destaque de "His-
tórias ao Pé do Ou-
vido", uma iniciativa 
da Samsung, na qual 
o livro é narrado pelo 
próprio protagonista. O audiobook 
ficará disponível gratuitamente por seis 
meses. Conheça o projeto e acesse o 
livro através do site www.samsung.
com.br/historiasaopedoouvido.

Cultura de Paz
Temas como di-

reitos humanos e a 
superação da desi-
gualdade são o foco 
da Campanha da 
Fraternidade 2018 
da CNBB. "Fraterni-
dade e Superação 

da Violência" é o tema da Campanha, 
que retrata diferentes idades e etnias 
no seu cartaz, em uma mensagem de 
diálogo e conciliação.

  Meto-
do log i a  do 
ensino e super- 
visão escolar 
são alguns dos 
cursos de pós-
-graduação da Plataforma Kwigoo, 
disponível através do site da APEOESP. 
São 68 cursos reconhecidos pelo MEC 
e sob medida para a Evolução Fun-
cional. Confira no site do Sindicato. 
Mais informações, através do e-mail 
suporte@kwigoo.com ou do telefone 
(11) 4950 8214.

 O Serviço de Cultura e Extensão 
Universitária da FFLCH da USP está com 
matrículas abertas para dezenas de 
cursos, gratuitos e pagos, mas com sor-
teio de bolsas, em áreas como Ciências 
Sociais, Filosofia, Geografia, História 
e Letras. Datas, horários e conteúdos 
estão no site http://sce.fflch.usp.br.

 Estão abertas as inscrições para 
o 17º Congresso Brasileiro de Língua 
Portuguesa, que será realizado em 
abril no campus Perdizes da PUC. 
O Congresso, que foi realizado pela 
primeira vez em 1974, acontece simul-
taneamente ao 8º Congresso Interna-
cional de Lusofonia. Mais informações 
atyravés do telefone (11) 3862 7640. 
A programação completa está no site 
http://www.ippucsp.org.br

Cordel da Previdência
Militante da APEOESP em Tauba-

té, o professor Silvio Prado lançou 
em formato de cordel "Reforma da 
Previdência - A volta da escravidão". O 
Cordel está disponível na Biblioteca da 
APEOESP.  Contatos com o professor 
cordelista, através do telefone (12) 
9 8169 9731 ou e-mail silvioprados 
carlos@gmail.com


