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"Marighella: O guerrilheiro que 
incendiou o mundo" conquistou 
no início do mês o Prêmio Casa 
de las Américas, na categoria 
Literatura Brasileira. O jornalista 
Mário Magalhães entrevistou 
cerca de 250 pessoas para 
escrever sobre a trajetória do 
militante baiano que tornou-se 
um ícone de resistência à 
ditadura. O livro foi editado 
pela Companhia das Letras.

Copa de Futsal e 
Concurso de Fotografia 
Profº Carlos Ramiro

 A Faculdade de Filosofia da USP rea-
liza uma série de eventos gratuitos para 
debater os 50 anos do Golpe de 64. As 
atividades começam no dia 19 de março, 
sem necessidade de inscrição prévia. A 
programação está disponível no site 
http://fflch.usp.br/50anos_golpe_64
  Profissionais de todas as áreas 
podem inscrever-se para a Pós-Gra-
duação em Jornalismo Literário, pro-
movida por um grupo de jornalistas e 
escritores da Empresa EPL, em parceria 
com a Faculdade Vicentina de Curitiba. 
As aulas serão ministradas no Audi-
tório da Faculdade de Comunicação 
das Paulinas, na Vila Mariana. Mais 
informações no site www.edvaldo 
pereiralima.com.br

Sugestão de aula nº 46
Acaba de ser lançada em português 

a plataforma da Khan Academy, que 
oferece mais de  100 mil exercícios 
de Matemática. Trata-se de uma fer-
ramenta de ensino que se ajusta aos 
níveis de conhecimento e desenvolvi-
mento de cada pessoa e permite que 
professores e pais acompanhem o 
desempenho do aluno. Acesse http://
pt.khanacademy.org

Bullying
O Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada acaba de divulgar uma pesquisa 
que aponta o peso corporal como fator 
predominante de bullying frequente 
entre estudantes. O Texto para Discus-
são "Discriminação contra os estudantes 
obesos e os muito magros nas Escolas 
Brasileiras" foi produzido com base na 
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar e 
está disponivel no site www.ipea.org.br

Estão abertas as inscrições para o Projeto 
Conexões de Teatro Jovem. A oitava edição do evento é uma homenagem aos 450 anos 
do dramaturgo William Shakespeare. Podem inscrever-se estudantes de 12 a 19 anos inte-
ressados em encenar os textos do Projeto, que é uma versão do consagrado Connections 
do National Theatre de Londres. Mais informações: www.conexoes.org.br

Saúde do professor
O Estúdio Corporal dos professores 

Rosi e Eduardo promove aulas de yoga 
às terças e quintas-feiras. Segundo os 
especialistas, a prática regular da arte 
hindu melhora a saúde física e mental, 
combate o stress e a ansiedade e ainda 
aumenta a força e o equilíbrio. O Estú-
dio fica na Travessa Dona Paula, 102, 
na Consolação. Mais informações: (11) 
9 9591 0083 e (11) e 9 7676 9298.

A CUT São Paulo prorrogou até o dia 
20 de fevereiro o período de inscrições 
para a I Copa de Futsal Profº Carlos 
Ramiro, em comemoração aos 30 anos 
da Central no Estado.

O ex-presidente da APEOESP, faleci-
do em setembro de 2013, também será 
homenageado durante a programação 
do 1º de Maio de 2014, com o 1º Con-
curso de Fotografia Prof. Carlos Ramiro. 
O Concurso terá como tema "O Trabalho 
Decente" e vai receber inscrições de fo-
tógrafos amadores e profissionais até o 
dia 22 de março, através do site http://
www.1demaiocutsaopaulo.com.br


