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Poesia

 A Fundação Santo André está com as 
inscrições abertas para o curso gratuito 
de poesia do século XX intitulado: “O 
homem do lugar e o lugar do homem: 
sociografias”. Trata-se de uma análise 
sociológica de poemas modernistas 
de Mário de Andrade, Murilo Mendes, 
Manoel Bandeira, Carlos Drummond 
de Andrade, João Cabral de Melo Neto, 
entre outros. Inscrições pelo e-mail inscri-
caomoderna@hotmail.com. A Fundação 
Santo André fica na Avenida Príncipe de 
Gales, 821, em Santo André.

 A Biblioteca de São Paulo vai promo-
ver uma palestra com o escritor Pedro 
Bandeira no próximo encontro da Série 
Segundas Intenções. Autor de mais de 
60 livros, o escritor irá conversar com o 
público no dia 27 de junho, a partir das 
16h30. Quem quiser participar, pode en-
viar nome, RG e até uma pergunta para o 
escritor no e-mail segundas@bsp.org.br. 
A Biblioteca de São Paulo fica dentro do 
Parque da Juventude, no Carandiru. Mais 
informações: (11) 2089 0800.

 A Cooperifa - Cooperativa de Poetas 
da Periferia - está realizando saraus em 
escolas públicas da zona sul da capital. 
Além de investir na formação de públi-
co e difusão da poesia, os saraus são 
um incentivo à melhoria da Educação 
Pública. Entre em contato com o autor 
do projeto, o poeta Sérgio Vaz, através 
do e-mail poetavaz@ig.com.br ou do 
blog http://www.colecionadordepe-
dras1.blogspot.com 

Professor de Ci-
ências e Biologia na 
zona leste, Antonio 
Carlos Tavares cons-
truiu uma ‘casa- ob-
servatório’ em Artur 

Alvim. O espaço com cúpula, lunetas e 
telescópio foi batizado de Observatório 
Astronômico Albert Einstein e está listado 
como um dos 21 observatórios particu-
lares do País. Tavares também é aluno de 
pós-graduação em Astronomia na USP 
Leste. Mais informações sobre o trabalho 
do professor e visitas ao Observatório, 
através do telefone (11) 2047 0524. 

Especial Educação
Já está nas bancas 

a edição especial da 
Revista Caros Amigos, 
inteiramente dedicada 
à educação. Entre os 
temas abodados, estão 
os recursos financeiros 
para o setor, a formação e capacitação 
de professores e a universalização do 
ensino. A revista também traz artigos 
de renomados educadores sobre o que 
consideram prioritário para a Educação 
e o sistema de ensino no Brasil. Confira 
Caros Amigos -Educação nas bancas!

O Portal Universia publica uma agen-
da com os principais eventos na área 
de Educação. São palestras, seminários, 
workshops, congressos e debates. No 
Portal, é possível ter acesso  descrição 
dos eventos, data, local, universidade 
organizadora e demais informações. 
Acesse http://agenda.universia.com.br/

Inovação Educativa
O Seminário Fundação Telefônica 

de Inovação Educativa será realizado 
na próxima quarta-feira, 15 de junho, 
em auditório da empresa no Centro da 
Capital. Durante o evento, será apre-
sentada uma pesquisa realizada pela 
Fundação sobre os projetos que estão 
na vanguarda da educação. Haverá 
transmissão on line. Os participantes 
presenciais receberão certificado de 
participação. O auditório da Fundação 
fica na Rua Martiniano de Carvalho, 
851, no Centro. Inscrição no site http://
www.inovacaoeducativa.com.br/

Junho é o mês em que se celebra 
o Dia Mundial do Orgulho LGBT. 
Para marcar a data, a Editora 
Autêntica oferece até 40% de 
desconto em mais de 20 livros 
que abordam a temática da 
diversidade, seja ela sexual, racial 
ou religiosa. Entre os títulos, “A 
diversidade sexual na Educação e 
os direitos da cidadania LGBT na 
escola”, de Marco Antonio Torres, 
e “Racismo em livros didáticos”, 
de Paulo Vinicius Baptista da 
Silva. Encomendas através do 
telefone 0 800 28 31 ou do 
própiro site da Editora: www.
autenticaeditora.com.br
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