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Com o objetivo de resgatar e 
preservar a cultura de raiz, a 
coleção Brinco e Canto, de Maristela 
Loureiro e Ana Tatit, chega ao 
terceiro volume, pela editora 
Melhoramentos. Voltado ao Ensino 
Infantil, o livro “Para os Pequenos” 
apresenta para as novas gerações 
uma forma diferente de conhecer 
a cultura tradicional. A publicação 
traz um material multimídia, com 
CD e DVD, com brincadeiras e 
canções contidas no livro.

Protesto
“Segunda-Feira o seu filho tá em 

casa / Porque a escola onde estuda, 
não tem nenhum professor / E o 
professor está na rua apanhando da 
polícia / E tá cobrando seu salário 
lá do governador.” - Quem é você?

Autor da música "Quem é você?", 
uma perspicaz crítica ao sistema polí-
tico, o vocalista da Banda Detonautas 
Roque Clube, Tico Santa Cruz ironizou 
as declarações do governardor Geraldo 
Alckmin que, no auge da paralisação 
disse à imprensa não haver greve de 
professores em São Paulo. “Não existe 
não, deve ser uma invasão alienígena, 
ou então uma micareta”, ironizou o 
músico na legenda de uma foto da 
Avenida Paulista ocupada por profes-
sores em greve.

Os associados à APEO-
ESP têm desconto especial 
no espetáculo "Paloma 
Recebe", em cartaz no Te-
atro Augusta. A comédia 
retrata o programa de TV 
de uma apresentadora 
considerada a sucessora 
de Hebe Camargo, Paloma, interpretada 
pelo ator Christiano Marinho. Os ingres-
sos custam R$ 40,00, mas os sindicali-
zados que apresentarem documento de 
identificação pagarão R$ 15,00. O Teatro 
fica na Rua Augusta, 943, no Centro. 
Mais informações: (11) 3151 2464

Arte de rua
A Bienal de 

Grafite leva 
ao Pavilhão 
das Culturas 
Brasileiras, no 
Ibirapuera, a arte de rua praticada por 
artistas brasileiros e estrangeiros. São 
instalações, esculturas, videoartes e,  
sobretudo, murais e quadros pintados 
com spray, estêncil e pincéis. A Bienal 
tem entrada gratuita e o Pavilhão das 
Culturas tem entrada pelos portões 3 
e 7 do Parque do Ibirapuera.

Fotógrafo da APEOESP 
é premiado

Inácio Teixei-
ra foi um dos 
ganhadores do 
Prêmio ARFOC-
-SP | CANON de 
Fotojornalismo 
2014. Fotógrafo 
da  APEOESP e fotojornalista há mais 
de 20 anos, Inácio conquistou o tercei-
ro lugar na premiação com a fotografia 
intitulada Ponto 40, que mostra um 
traficante em favela do Rio de Janeiro, 
exibindo duas pistolas de uso reserva-
do, em meio à comunidade.

A Unesp está com inscrições abertas 
para um curso gratuito sobre Arte. 
'Metodologias para Ensino e Aprendi-
zagem de Arte' aborda em videoaulas 
os principais temas da área. Inscrições 
na Unesp Aberta: www.unesp.br/
unespaberta  

O Centro 
Brasileiro de 
Cursos está 
com inscri-
ções abertas 
para o con-
curso cultural “A Conquista do Conhe-
cimento”, que vai premiar alunos e 
escolas com diversos prêmios, como 
iPhones, lousa digital, entre outros. 
Serão premiadas as respostas mais 
criativas à pergunta: “Como a con-
quista do conhecimento pode mudar 
sua vida?”. Participação através do site 
www.cebrac.com.br/concurso

Estão abertas as inscrições para o 
Concurso Cultural “Juntos Pelo Plane-
ta”, que vai premiar alunos do 6º ao 9° 
ano do Ensino Fundamental e suas res-
pectivas escolas. Os estudantes devem 
enviar sugestões de como economizar 
água na rotina escolar. “Juntos Pelo 
Planeta” é uma iniciativa da Prepara 
Cursos e da Unicef. O regulamento e a 
ficha de inscrição estão no site www.
prepara.com.br/juntospeloplaneta


