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Professor de Literatura e Língua 
Portuguesa na Escola Técnica Estadual 
de Heliópolis, Fagner Araújo reuniu 
textos dos seus alunos no livro 
“Também Tem Cordel no Helipa”. Esta 
é a terceira obra da coleção lançada 
pelos alunos da Etec de Heliópolis, que 
já publicaram “Cidade do Sol – Prosa 
e Poesia” e “Sabor e Poesia”, pela 
Editora Gráfica de Heliópolis. 
O Aplicativo Ubook acaba de lançar 
o audiolivro "Infiltrado na Klan",  que 
tem narração de André Ramiro, ator de 
Tropa de Elite. 
Trata-se da história do detetive negro 
que se infiltra entre supremacistas 
brancos. Veja em www.ubook.com

Lula no Nobel
A campanha pela in-

dicação do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
ao Prêmio Nobel da Paz 
foi capa do jornal fran-
cês l’Humanité. Liderada 
pelo escritor argentino 
Adolfo Pérez Esquivel, 

agraciado com o Nobel em 1980, a 
campanha obteve 544 mil assinaturas; 
algumas ilustres como a do ator Danny 
Glover e da escritora Angela Davis.

Marighella em Berlim
“Marighella”, o 

filme dirigido por 
Wagner Moura e 
protagonizado por 
Seu Jorge, estreia 
nesta semana no 
Festival de Cinema 
de Berlim, que apre-
senta ainda outros 
10 filmes brasileiros. “Marighella”é 
baseado na biografia do militante e po-
eta baiano, que liderou um movimento 
de resistência à ditadura e, por isso, 
foi transformado em inimigo público.

Repúdio

Alunas - Garotas de 
10 a 18 anos poderão 
aprender a desenvolver 
aplicativos na ‘Technova-
tion Summer School for 
Girls’, uma iniciativa do 
Instituto de Matemática e 
Ciências da Computação 
da USP de São Carlos. As atividades, 
que começam no próximo dia 23, 
serão realizadas sempre aos sábados. 
O formulário de inscrição está no link  
icmc.usp.br/e/83ed5. Mais informa-
ções: (16) 3373 9622.

Professores - Educadores podem 
participar do curso de alfabetização 
midiática “Entre Palavras”, que o Cen-
tro de Pesquisa e Formação do Sesc vai 
realizar a partir de 13 de fevereiro. Em 
pauta, o protagonismo dos professo-
res nas diferentes mídias. O Centro de 
Pesquisa fica na Rua Doutor Plínio Bar-
reto, 285, na Bela Vista.  Informações 
e inscrições: sescsp.org.br/cpf

Luto
Anna Veronica - Pioneira 

feminista, a psicanalista Anna 
Veronica Mautner faleceu no 
dia 30 de janeiro. Anna saiu 
de Budapeste, na Hungria, antes da II 
Guerra, como muitos judeus. Foi tam-
bém professora da USP e da Fundação 
Getúlio Vargas e escritora. 

Nair - Faleceu no úl-
timo dia 04 a professora 
Nair Domingues Ribeiro. 
Com marcante atuação 
em defesa das reivindica-
ções da categoria, a pro-
fessora integrou o Grupo 

criado para a elaboração do Memorial 
dos Integrantes do Quadro do Magis-
tério e foi dirigente da Apampesp.

 No primeiro mês do seu mandato, 
o governador João Dória assinou decre-
to que proíbe a utilização de máscaras 
em protestos, equipara objetos comuns 
a armas e exige aviso prévio de cinco 
dias para a realização de manifestações 
públicas. O decreto, apelidado de "dita-
dória", foi assinado durante os protestos 
da população contra o aumento das 
tarifas de ônibus e metrô.
 Já o projeto que criaria uma 

Comissão Estadual de Prevenção e 
Enfrentamento à Tortura em São Paulo 
foi vetado pelo governador, no dia 17 
de janeiro. O projeto, que já havia sido 
aprovado na Assembleia Legislativa, 
atenderia a uma Convenção da ONU, 
assinada pelo Brasil em 2007.


