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Meia-entrada: Balé
Antes do iní-

cio da tempora-
da europeia, a 
São Paulo Paulo 
Companhia de 
Dança apresenta-
-se no Teatro Sérgio Cardoso. Entre os 
dias 26 e 29 de junho, a Companhia 
apresenta três obras internacionais do 
seu repertório. O Teatro Sérgio Cardoso 
fica na Rua Rui Barbosa, 153, na Bela 
Vista. Os ingressos custam R$ 25,00; 
professores pagam meia-entrada.

Sugestão de aula nº 62

As experiências de incorporação da 
Educação em Direitos Humanos no 
currículo escolar e ações pedagógicas 
de Educação em Direitos Humanos 
protagonizadas pela comunidade 
escolar são o destaque de uma das 
categorias do 4º Prêmio Nacional de 
Educação em Direitos Humanos, pro-
movido pelo Ministério da Educação e 
pela Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. As inscrições 
são gratuitas e podem ser realizadas na 
página do Prêmio: www.educacaoe-
mdireitoshumanos.sdh.gov.br/.

Exposições

 Mais de 140 mil visitantes já estive-
ram na exposição “Obsessão Infinita” 
que reúne  obras da artista plástica ja-
ponesa Yayoi Kusama, no Instituto To-
mie Ohtake. Pioneira da pop arte, Yayoi 
é a ilustradora da versão de “Aventuras 
de Alice no País das Maravilhas” que 
a Globo Livros está lançando agora 
no Brasil. A artista vive internada em 
uma clínica psiquiátrica, onde realiza 
obras psicodélicas e surreais, a partir 
de suas alucinações e visões distorcidas 
da realidade. A exposição tem entrada 
gratuita e o Instituto Tomie Ohtake 
fica na Avenida Faria Lima, 201, em 
Pinheiros.

 Se estivesse 
vivo, o cartu-
nista Henfil teria 
completado 70 
anos em 2014. 
Cons ide rado 
um gênio do 
humor gráfico, 
o  ca r tun i s ta 
acaba de ga-
nhar uma biografia e uma exposição. 
“Henfil 70 anos: Morro, mas meu de-
senho fica” está em cartaz no Sindicato 
dos Jornalistas de São Paulo, até o dia 
30 de junho. A Graúna, os Fradins e 
Zeferino são alguns dos personagens 
criados por Henfil que retratam a his-
tória recente do Brasil. O Sindicato dos 
Jornalistas fica na Rua Rego Freitas, 
530, no centro da capital.

Talento
Três esco-

las estaduais 
foram clas-
sificadas nas 
primeiras eli-
minatórias do Desafio BM&FBOVESPA 
2014. Os alunos da EE Ascendino Reis, 
do Tatuapé, conquistaram o melhor re-
sultado nas simulações de investimentos 
com rentabilidade na 2ª eliminatória, 
que classificou também a EE Antônio 
Guimarães Filho, do Jaraguá. Já a EE Prof. 
Fernando de Azevedo, em Santos, está 
entre as classificadss da primeira etapa 
do Desafio, que promove a educação 
financeira e a capacitação profissional.

Grátis: A Casa das Rosas realiza 
no próximo dia 27, sexta-feira, um 
workshop de poesia gratuito com 
a escritora norte-americana Naomi 
Guttman. “Leia esta Canção: Sintoni-
zando música pela antena da poesia” 
será o tema do evento, que começa 
às 19h30. A Casa das Rosas fica na 
Avenida Paulista, 37.

Dois lançamentos recentes 
chegam às livrarias com 
temáticas sob medida para 
este período de férias. 
A partir de um sonho, a 
psicanalista Daniela Niziotek 
escreveu o seu primeiro 
livro de ficção. “Paixão, 
Drogas, Rock'n roll”, da 
Editora Maquinaria, conta 
a história de amor entre 
uma estudante de Filosofia 
e um roqueiro. Já “Luiz 
Lua, Gonzaga Estrela, o Rei 
Baião”, de Dílvia Ludvichak e 
Simone Matias, é a biografia 
do cantor e sanfoneiro em 
versos e ilustrações.


