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A Autêntica Editora lança, 
durante palestra na Biblioteca 
Mário de Andrade na próxima 
quarta-feira, a “Coleção Gregório 
de Matos: Poemas Atribuídos”. 
Assinada pelos especialistas 
em literatura luso-brasileira, 
João Adolfo Hansen e Marcello 
Moreira, a Coleção reúne cinco 
volumes sobre a vida e a obra 
do poeta barroco, conhecido 
como Boca do Inferno, devido às 
críticas geniais e devastadoras 
ao período.

Há menos 
de um mês das 
eleições 2014, 
vários aplicati-
vos e sites reú-
nem informações sobre os candidatos. 
O Google, por exemplo, lançou uma 
plataforma digital que oferece dados 
oficiais sobre os candidatos, obtidos 
em parceria com o Tribunal Superior 
Eleitoral e diversos veículos de comu-
nicação. Esta é a primeira eleição da 
História na qual mais de metade da 
população do País usa diariamente a 
Internet. O Google Eleições pode ser 
acessado através do endereço www.
google.com.br/eleicoes

Multimídia

Sugestão de aula nº 74
Professor de Li-

teratura da USP, 
Francisco Maciel 
Silveira produz o 
site “Pinceladas 
Sobre a Pintura 
Alheia”, que reúne 
quadros, poemas e 
reflexões sobre Pintura. Fã de artistas con-
sagrados como Magritte e Salvador Dalí, 
o professor seleciona as obras à medida 
que lê livros, visita museus e exposições. 
Acesse www.pinceladas-fms.com.br

Exposição grátis
Desativado há 20 anos, o Hospi-

tal Matarazzo recebe a megamostra 
"Made By... Feito por Brasileiros", que 
reúne pinturas, esculturas, instalações 
e vídeos de mais de cem artistas. A 
exposição, que tem entrada franca, é 
uma rara oportunidade de conhecer 
prédio histórico construído no início 
do século XX. Confira na Alameda Rio 
Claro, 190, nos Jardins. 

O Congresso de Boas Práticas em 
Sala de Aula, organizado pelos Par-
ceiros da Educação, será no dia 20 
de setembro, na Escola Estadual Ale-
xandre Von Humboldt. Serão 15 salas 
temáticas e 100 práticas de sucesso 
compartilhadas entre escolas e educa-
dores participantes. Mais informações: 
www.parceirosdaeducacao.org.br.

 A Casa de Cultura e Cidadania de 
São Paulo está com inscrições abertas 
para cursinho pré-vestibular gratuito. 
Aos sábados, há aulas preparatórias 
para os candidatos ao ENEM. Mais 
informações: (11) 5674 0920.

Celular: A Fundação Vanzolini 
está com inscrições abertas para o 
curso gratuito “Escola com Celular - o 
uso de dispositivos móveis na educa-
ção”. Com carga horária de 40 horas 
e totalmente on-line, o curso terá o 
tema da sustentabilidade como eixo do 
trabalho interdisciplinar com o uso de 
celulares e tablets. As inscrições devem 
ser realizadas no site das Edições SM: 
www.edicoessm.com.br

Cinema: Será no dia 11 de 
outubro o workshop “A Magia do Ci-
nema e seu Diálogo com a Literatura 
e HQs”, que aborda a relação entre 
as artes através de recursos lúdicos. 
A Produtora ComunicarT oferece des-
conto aos associados à APEOESP. Mais 
informações através do telefone (11) 
9 9285 9952 e do site www.comuni-
car4.wix.com/comunicartecia

Fotografia: Estão abertas 
em nove cidades as inscrições para a 
Maratona Fotográfica FNAC, que vai 
premiar fotos urbanas realizadas no 
dia 27 de setembro. Os melhores fotó-
grafos amadores serão premiados com 
câmeras. Regulamento e inscrições 
através do Face: www.facebook.com/
FnacBrasil/maratona


