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O livro "Mata Atlântica - Frágil 
Exuberância - Um Ensaio Artístico", 
do fotógrafo Antonio Wuo, 
reúne textos, desenhos e mais 
de 500 imagens da fauna e flora 
atlântica. Editado pela Avis 
Brasilis em Português e Inglês, o 
livro é resultado de um projeto 
de mais de dez anos. Já a Global 
lançou na recente Bienal o Atlas 
Geográfico do Brasil. Organizado 
pelo professor Marcos Roberto 
dos Santos, o Atlas apresenta a 
diversidade biológica do País, que 
é detentor de um dos maiores 
patrimônios naturais do Planeta.

Piratas Urbanos
Jornalistas e 

militantes de Di-
reitos Humanos 
estão em mobi-
lização contra a 
decisão judicial 
que culpou o 
fotógrafo Alex 
Silveira pelo fe-
rimento que o 
cegou durante a cobertura de uma 
Assembleia da APEOESP, em maio de 
2000 na Avenida Paulista. Em protesto, 
internautas e celebridades adotaram um 
tapa-olho de pirata como símbolo con-
tra as agressões da PM, que já vitimaram 
outros jornalistas e trabalhadores.

Palavra de Rainha
Acaba  de 

estrear no Tea-
tro Viradalata 
o espetáculo 
Palavra de Rai-
nha, baseado 
na vida da rai-
nha D. Maria I, 
conhecida em 
Portugal como 
a Piedosa, e no 
Brasil, como a 
Louca. A personagem é interpretada 
pela atriz Lu Grimaldi. O Teatro fica 
na Rua Apinajés, 1.387, no Sumaré. 
O espetáculo tem sessões de sexta a 
domingo.

 Estão abertas 
as inscrições para o 
o 1º Concurso Flink 
Sampa de Literatura, 
que vai premiar as 
melhores crônicas 
escritas por estudantes, inspiradas no 
livro “Quarto de Despejo”, da escritora 
Carolina Maria de Jesus, que completa-
ria 100 anos em 2014. As escolas de-
vem preencher a ficha de pré-inscrição 
no site www.flinksampa.com.br.
 A CUT realiza 

o seu 1º Festival de 
Poesia da Cidade de 
São Paulo, uma ini-
ciativa do Coletivo 
Correspondência Poética. Podem parti-
cipar trabalhadores associados a sindi-
catos filiados à Central. Regulamento e 
inscrições através do site  http://www.
correspondenciapoetica.com.br/.
  A Samsung 

prorrogou até o dia 
26 de setembro o 
Concurso "Respostas para o Amanhã", 
cujo tema é "Como a matemática e a 
ciência podem melhorar a sua comu-
nidade?”. O Concurso é voltado para 
estudantes com idades entre 11 e 17 
anos. Mais informações: www.sam-
sung.com.br/respostasparaoamanha

Sugestão de aula nº 75
A Unesp acaba de lançar uma revista 

que apresenta conceitos de Ciência e 
Tecnologia para estudantes do Ensino 
Médio. A primeira edição de "Unesp 
Científica: Ciência e Tecnologia" traz 
informações sobre temas como nanotec-
nologia e computação quântica para o 
debate em sala de aula. A publicação está 
disponível no site www.fc.unesp.br/#!/
departamentos/fisica/unesp-cientifica/

Inclusão
 A EE Profº Olzanetti Gomes vai realizar o Dia Azul, em 26 de setembro. O 

evento sobre inclusão terá palestras sobre surdez, deficiência intelectual, coral de 
libras e exposição de materiais adaptados. O telefone da escola, localizada em Ferraz 
de Vasconcelos, é: (11) 4675 1858.
 A educação inclusiva no Ensino Médio será tema de um debate gratuito na 

Livraria Cultura. Durante o evento, será lançado o documentário "Outro Olhar", sobre 
uma estudante com Síndrome de Down que acaba de completar o Ensino Médio. 
Os interessados em participar do debate, que será realizado no dia 23 de setembro, 
podem inscrever-se no site www.institutounibanco.org.br.


