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Outubro Rosa
O Movimento Outu-

bro Rosa ilumina mo-
numentos históricos 
em diversos países para 
conscientizar a sociedade sobre o cân-
cer de mama. O movimento começou 
na 1ª Corrida pela Cura do Câncer de 
Mama, realizada em Nova York, em 
1990. O Brasil ilumina o Obelisco do 
Ibirapuera e o Cristo Redentor, entre 
outros símbolos nacionais. Os objetivos 
do Outubro Rosa são a importãncia da 
prevenção, do diagnóstico precoce e da 
mamografia na prevenção da doença.

Dia do Professor

Guaratinguetá - Os convites para o 
o Coquetel Dançante estão à venda 
na própria subsede, na Rua Joaquim 
Miguel, 58. Mais informações: (12) 
3132 7117.

Santos - Baile dos Professores, no 
dia 15, a partir das 21h00, no Clube 
Espanhol (Av. Ana Costa). Os convites 
podem ser comprados na própria sub-
sede (Rua Alexandre Herculano, 169 
- Gonzaga). Associados à APEOESP 
pagam R$ 15,00, professores apo-
sentados e/ou com mais de 60 anos, 
têm 50% de desconto e não sócios 
pagam R$ 30,00.

São João da Boa Vista - Confrater-
nização no Clube Mantiqueira, com 
música ao vivo, na noite no dia 11 
de outubro. Mais informações: (19) 
3633 1466.

Biblioteca da APEOESP
A APEOESP está em fase final da 

organização do acervo da sua biblio-
teca. Inicialmente, serão 4 mil livros, 
que devem ser disponibilizados para 
consulta ainda neste Mês dos Profes-
sores. A inauguração, prevista para o 
dia 18 de outu¬bro, faz parte das co-
memorações da data. A biblioteca terá 
espaços para que o associado assista 
DVDs, cursos e palestras e participe de 
contação de histórias.

Maratona em 
prol da Educação

Estão abertas 
as inscrições para 
a nona edição da 
Maratona de Re-
vezamento Ayr-
ton Senna Racing 
Day, que vai acontecer no dia 02 de 
dezembro no Autódromo de Interla-
gos. Toda a renda das inscrições da 
prova será revertida para os projetos 
educativos que o Instituto Ayrton 
Senna realiza em escolas públicas. O 
regulamento e a ficha de inscrição 
estão no site www.ayrtonsennara-
cingday.com.br.

Festivais de Teatro

 O Teatro Bibi Ferreira é palco da 
IV Festival de Teatro de São Paulo. Até 
o dia 21 de outubro, o público po-
derá conferir 20 espetáculos adultos 
e infantis, com ingressos a R$ 30,00. 
Destaque para a peça "Bang Bang você 
morreu", que fala do bullying. O Teatro 
Bibi Ferreira fica na Avenida Brigadeiro 
Luiz Antonio, 931, na Bela Vista. Pro-
fessores têm meia-entrada.

 Começa na próxima sexta-feira, 
dia 12, o 7º Festcal, o Festival Nacional 
de Teatro de Campo Limpo. O público 
poderá conferir vários espetáculos 
gratuitos na Praça do Campo Limpo, 
na zona sul da capital. O Festival será 
encerrado no dia 21 de outubro com 
um show do Grupo Z'África Brasil. Con-
fira a programação no site do Centro 
de Investigação Teatral Artemanha: 
www.trupeartemanha.com.br. Mais 
informações: (11) 5844 4116.

"Impactos da Violência na 
Escola - Um Diálogo com 
Professores", da Editora 
Fiocruz, reúne artigos 
de especialistas sobre 
temas como o bullying, 
as agressões entre alunos 
e as discussões entre 
estudantes e professores. 
O livro conquistou o 
primeiro lugar na categoria 
Educação do Prêmio Jabuti. 
"Impactos da Violência 
na Escola" foi organizado 
pelas pesquisadoras da 
Fundação Oswaldo Cruz, 
Patrícia Constantino, 
Simone Gonçalves de Assis 
e Joviana Avanci.


