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Estudo
 LitEratura - Estão abertas as 
inscrições para o processo seletivo para 
o mestrado do Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Literatura e Crítica 
Literária da PUC de São Paulo. O edital 
da seleção está no site www.pucsp.br/
pos. Outras informações: (11) 3670 
8412.

 SocioLogia - Estão abertas as 
inscrições para o II Encontro Nacional 
Sobre Ensino de Sociologia na Edu-
cação Básica. Os interessados podem 
enviar propostas de painéis e oficinas 
para a programação do Encontro, 
que será realizado em Curitiba, entre 
os dias 10 e 13 de julho. Mais infor-
mações no site do evento: www.ene-
seb2011.sbsociologia.com.br.

arte na Periferia

A Cooperifa acaba de realizar o 
Projeto Poesia no Ar, um das muitas 
iniciativas da Cooperativa de poetas 
e escritores da periferia paulista para 
transformar a cidade através da arte. 
A Cooperifa realiza também um Sarau 
de Poesia, que já está na 10ª edição, e 
um Prêmio, na 5ª edição, para destacar 
os projetos de arte na periferia. 

Para participar desta inovadora 
iniciativa, acesse o blog Colecionador 
de Pedras – www.colecionadordepe-
dras1.blogspot.com ou informe-se 
através do telefone (11) 5891 7403.

Especiais
 O interior de São 
Paulo ganhou um 
Catálogo do Circui-
to das Frutas. A pu-
blicação do Sebrae 
reúne os atrativos 
das dez cidades que integram o Projeto 
“Colhendo Frutos com Turismo”. São 
fazendas históricas localizadas em dez 
cidades no eixo Campinas-Jundiaí. A 
publicação gratuita está disponível em 
agências, feiras e exposições de turismo.

 A Unesco fez, na semana passada, 
o lançamento em São Paulo da Cole-
ção História Geral da África. Impor-
tante fonte multidisciplinar sobre o 
continente africano, a Coleção está 
disponível para download no site da 
representação da Unesco no Brasil: 
www.unesco.org.br

Educação na tV 
O Programa da APEOESP, EducAção 

na TV, tem novo horário. Apresentado 
na Rede TV, o programa vai ao ar aos 
domingos, às 17h35, e também pode 
ser visto no site www.apeoesp.org.br

Meia-entrada
Além da tra-

dicional meia-en-
trada, os produto-
res do espetáculo 
“Nara, o Musical” 
vão oferecer descontos especiais para 
excursões e grupos com mais de 100 
pessoas. Com textos e depoimentos 
sobre a trajetória da cantora Nara 
Leão, o musical relembra 20 canções 
imortalizadas pela musa da Bossa 
Nova. Nara está em cartaz no Teatro 
Jaraguá, na Rua Martins Fontes, 71, na 
Bela Vista. Temporadas de sexta a do-
mingo. Informações: (11) 2802 7075.

1º de Maio
A CUT realizou 

na noite da últi-
ma segunda-feira 
(11/04) o lança-
mento da Campa-
nha de 1º de Maio, 
Dia do Trabalhador. O tema da edição 
2011 é “Brasil-África: fortalecendo 
a luta dos trabalhadores”. Confi-
ra a programação e as matérias 
produzidas sobre o tema no site 
http://1demaiocut2011.com.br/

A Editora Arte Pau Brasil 
lança o primeiro romance 
do escritor Fernando 
Rinaldi. “Quadrilha” narra 
a história de um jovem 
que, influenciado pela 
obra de Clarice Lispector, 
usa a literatura para 
resolver os seus conflitos 
de adolescência. Ávido 
leitor, Rinaldi revela como 
a literatura pode ser o 
melhor caminho para 
lidar com as inevitáveis 
crises existenciais. Confira 
“Quadrilha”, de Fernando 
Rinaldi!
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