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Vencedora do Prêmio Nobel de 
Literatura e uma das principais 
ativistas da luta contra o 
apartheid, a escritora sul-africana 
Nadine Gordimer faleceu no 
dia 13 de julho, aos 90 anos de 
idade. Autora de mais de 30 
livros, Nadine tem seis títulos 
publicados em português pela 
Editora Companhia das Letras. 
O Selo Biblioteca Azul da Globo 
Livros publicou suas biografias, 
“Tempos de Reflexão” e “Tempos 
de Reflexão 2”, que revelam como 
a garota que começou a escrever 
aos 9 anos tornou-se uma das 
mais expressivas vozes do século 
XX na luta contra o preconceito e 
em defesa da paz e da igualdade.

Professores e alunos do Ensino Mé-
dio de escolas públicas podem inscrever-
-se para o Prêmio “Respostas para o 
Amanhã”, que vai destacar projetos pe-
dagógicos que mostrem como a Mate-
mática e as Ciências podem melhorar a 
comunidade. Coordenado pelo Cenpec, 
o Prêmio é uma iniciativa da Samsung. O 
regulamento e a ficha de inscrição estão 
disponíveis no site www.samsung.com.
br/respostasparaoamanha

Ciclo de Palestras
O Sesc Vila Mariana vai sediar, entre 

os meses de agosto e outubro, o Ciclo de 
Palestras “Mutações - Fontes Passionais 
da Violência”. Organizado pelo jornalista 
e filósofo Adauto Novaes, o Ciclo terá 22 
palestras com intelectuais como Olgária 
Matos, Maria Rita Kehl e Eugênio Bucci. 
As inscrições já podem ser feitas através 
do Portal www.sescsp.org.br ou nas 
unidades do Sesc em São Paulo.

Cinema
Belas Artes - O Cine Belas Artes 

reabriu suas portas no último sábado, 
dia 19 de julho, depois de três anos de 
fechamento. O tradicional conjunto de 
salas inaugurado em 1967 na esquina 
da Avenida Paulista e Rua da Consolação 
passa a se chamar Cine Caixa Belas Ar-
tes, com uma de suas seis salas dedicada 
exclusivamente ao cinema brasileiro.  

 BB - Está em cartaz no Centro 
Cultural Banco do Brasil a Retrospectiva 
“Fritz Lang - O Horror Está no Horizon-
te”, com filmes dirigidos entre 1919 
e 1960 pelo cineasta austríaco. Os 
ingressos custam R$ 4,00; professores 
pagam meia. O Centro Cultural BB  fica 
na Rua Álvares Penteado, 112.

Circuito cultural

Sugestão de aula nº 66
Hospedado no site do Jornal Folha 

de S. Paulo, o blog Mural acaba de lan-
çar o Projeto Mural nas Escolas. O blog, 
que tem 50 correspondentes que retra-
tam a realidade da periferia paulista, 
está realizando encontros com turmas 
de ensino médio de escolas públicas 
para falar sobre a profissão de jornalista 
e a atuação dos correspondentes comu-
nitários. As escolas podem entrar em 
contato com o Projeto através do e-mail 
vagnerdealencar.mural@gmail.com.

 Uma exposição interativa com 
hinos e bandeiras dos 32 países que 
disputaram a Copa 2014 é atração na 
Praça das Artes, um conjunto arquite-
tônico localizado entre a Rua Conse-
lheiro Crispiniano e Avenida São João, 
criado a partir do Antigo Conservatório 
Dramático Musical de São Paulo. O 
local abriga as sedes das Orquestras 
Sinfônica Municipal e Experimental de 
Repertório, dos Corais Lírico e Paulis-
tano, do Balé da Cidade, entre outros 
importantes departamentos culturais.

 A Caixa Cultural tem quatro gale-
rias de arte, um Museu, Internet grátis 
e uma programação com exposições, 
filmes, shows e espetáculos teatrais. O 
prédio tombado pelo Patrimônio Histó-
rico está localizado na Praça da Sé, 111. 
Mais informações: (11) 3321 4400.


