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Caravaggio, franceses e Marilyn

Diretor da EE 
Profº Walfredo de 
Andrade Fogaça, 
em São José do Rio 
Preto, e professor 

universitário, Elísio Vieira de Faria está 
lançando o seu novo livro pela Iglu 
Editora. “Dois minutos - o tempo da 
felicidade” tem um subtítulo muito 
explicativo: “600 dias eletivos em mi-
nha escola, minha lida”. O professor 
também é autor do livro “De cuidado 
e cuidador: Presente” e representante 
de escola da APEOESP em São José do 
Rio Preto. Os livros são vendidos pelas 
Editoras Iglu, Saraiva e Cultura.

Ciclo de Palestras Sudeste-Centro
A subsede Sudeste-Centro da APEOESP iniciou o seu 

Ciclo de Palestras 2012, no último final de semana. Serão 
realizadas nove palestras gratuitas nos próximos sábados. 
Confira aqui a programação:

Data Palestras Palestrantes
11 de agosto Raça, gênero e currículo

Discutindo a diversidade sexual na escola

Profª Anatalina Lourenço da Silva

Profº Walmir Siqueira
18 de agosto Concepção de mundo segundo Paulo Freire

Organização dos tempos na escola: 
tempo integral, formas de recuperação

Profº Giane Frigolenti

Profº Arnaldo Aprecido Tiozzo

25 de agosto Saúde e condições de trabalho do 
professor

As condições  de saúde do professor

Economistas Rogério Machado Limonti e 
Renata Miranda Filgueiras (Dieese)

Presidente do SindSaúde, Benedito 
Augusto de Oliveira

1º de setembro Redes sociais, blogosfera e a educação em 
novos tempos

Educação e democratização da 
comunicação

Democracia e a disputa pela hegemonia 
da comunicação

Advogado Rodrigo Sérvulo da Cunha

Presidente do Sindicato dos Jornalistas, 
José Augusto de Oliveira Camargo

Jornalista Leonardo Wexell Severo

Escola de Mauá é 
finalista em premiação

Um projeto de horta comunitária 
realizado por professores e alunos da 
Escola Estadual Professora Therezinha 
Sartori, em Mauá, está entre os finalistas 
do 12º Prêmio Escola Voluntária. As es-
colas vencedoras receberão a premiação 
em dinheiro para financiar seus projetos.

 No Museu Afro 
Brasil, o destaque 
é a Mostra “A Se-
dução de Marilyn 
Monroe”, que reúne 
obras de artistas que 
recriaram a imagem 
da estrela hollywoodiana; entre eles, 
Andy Warhol. A entrada é grátis.

Acabam de estrear em São Paulo 
três exposições muito aguardadas.

 O Masp apresenta 
“Caravaggio e seus 
Seguidores”, com 
obras do mestre do 
barroco italiano e de 
artistas influenciados 

pelo seu estilo. Às terças, a entrada é 
franca e nos demais dias, R$ 15,00.

  “Paris e a Mo-
dernidade: Obras 
primas do acervo 
do Museu d'Orsay”, 
em cartaz no Cen-
tro Cultural Banco 
do Brasil, reúne 85 obras do célebre 
museu francês. São telas de Renoir, 
Degas e Van Gogh, entre outros. En-
trada franca.

A 22ª Bienal 
Internacional do 
Livro de São Paulo, 
que será aberta 

no próximo dia 9, será palco 
de centenas de lançamentos 
e eventos literários. Destaque 
para os audiolivros da Editora 
Livro Falante; entre eles, 
clássicos da literatura e também 
obras sobre música. Lembre-
se: professores têm entrada 
gratuita na Bienal do Livro, 
que vai acontecer até o dia 
19 de agosto no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi.


