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No dia 10 de junho, 
comemora-se o Dia da 
Língua Portuguesa. Entre 
os lançamentos editoriais, 
"Qualquer coisa", da Editora 
FTD, que reúne contos do 
escritor e cineasta 
Fernando Bonassi. Na 
Internet, vale a pena conferir 
o site JornaLirismo que 
divulga crônicas e poesias de 
diversos autores. Destaque 
para "Os bandidos ou 
#SomosTodosProfessores", 
que o educador Marcus 
Vinicius Batista escreveu 
sobre as greves do Magistério 
em todo o País.

Ciências do Trabalho
A Escola Dieese está com inscrições 

abertas para o processo seletivo 2015 
do Bacharelado Interdisciplinar em 
Ciências do Trabalho. O curso, que 
tem duração de três anos e é reco-
nhecido pelo Ministério da Educação, 
aborda as mudanças nas relações de 
trabalho. Mais informações através do 
site www.escola.dieese.org.br e do 
telefone (11) 3821 2155.

O mundo todo é aqui!

Unesp publica artigos
A Reitoria da Unesp está recebendo 

artigos sobre a Década Internacional 
dos Afrodescendentes. Os textos 
serão publicados no Caderno Fórum 
do Jornal Unesp sobre a Década, que 
começou no dia 1º de janeiro de 2015, 
com o objetivo de promover o respeito 
e a proteção aos direitos humanos dos 
afrodescendentes. O material deve ser 
enviado até o dia 15 de junho para o 
e-mail da assessoria da Universidade: 
odambros@reitoria.unesp.br

Educador em Ação
Dois professores de Suzano con-

quistaram os primeiros lugares do 
Prêmio Educador em Ação, realizado 
pela TV Diário. A professora Iêda 
Miranda conquistou o primeiro lugar 
com o projeto "Nós Africanizamos a 
Escola: igualdade começa aqui". O 
segundo lugar ficou com o professor 
de Educação Física, Leandro de Carva-
lho da Silva, coordenador do projeto 
"Atletismo Equipe Garra: Educação 
sem fronteiras".

Arte
 O Itaú Cultural 
dá início na próxima 
quarta-feira, dia 3, 
à série de encontros 
literários "Pedra de 
Toque - a Poesia Con-
temporânea Brasilei-
ra". Serão palestras 
sobre o processo de 
criação e os desafios do mercado de 
poesia no Brasil, com autores reno-
mados e modernos. A escritora Noemi 
Jaffe fará a palestra “O que São Poe-
sia?”, na Sala Vermelha do Instituto, 
na Avenida Paulista, 149.

África - Está em cartaz no Museu 
Afro Brasil uma das maiores exposições 
sobre arte contemporânea africana 
já realizada no País. "África Africans" 
reúne instalações, pinturas, vídeos e 
esculturas de artistas de diversos países 
africanos. O Museu tem entrada pelo 
portão 10 do Parque do Ibirapuera

França - São Paulo realiza entre 
os dias 12 e 21 de junho a Semana 
Francesa, cuja programação inclui atra-
ções culturais, eventos gastronômicos 
e cursos. A abertura será na Câmara 
de Comércio França-Brasil, responsá-
vel pela programação que pode ser 
conferida no site www.ccfb.com.br.

 São Paulo 
terá um En-
contro Artís-
tico inspirado 
na cena cul-
tural dos anos 
60. A II Feira 
Antropofági-
ca de Opinião 
terá como tema "O que Pensa Você 
do Brasil de Hoje?”. Músicos, poetas, 
artistas plásticos e atores participa-
rão do evento, entre os dias 04 e 07 
de junho no Memorial da América 
Latina, na Barra Funda. A progra-
mação completa pode ser conferida 
no site www.antropofagica.com.


