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O professor Gerson 
Jorio lança "Histórias 
de Muitos Amigos". 
O livro da Chiado Edi-
tora reúne histórias 
verídicas e bem hu-
moradas sobre o coti-
diano do professor de 
Física, que também é diretor estadual 
da APEOESP. Disponível na própria 
Editora, o livro também pode ser 
comprado na Livraria Cultura.

Flip 2015

Começa nesta quarta-feira, 1º de julho, 
a Festa Literária Internacional de Paraty 
que, em 2015, faz homenagem ao 
escritor Mário de Andrade. Entre lança-
mentos e outros eventos, a Flip recebe 
39 convidados que vão debater temas 
como literatura, cultura e sociedade.  
Destaque para o compositor e poeta 
Arnaldo Antunes, que lança "Agora 
Aqui Ninguém Precisa de Si". Veja a 
programação completa no site www.
flip.org.br

Projeto Rappers

Para valorizar a história e a cultura 
afro-brasileira, um grupo de pesquisa 
da Faculdade de Educação da USP está 
levando a escolas públicas paulistanas 
o rap, o break e o funk.

Trata-se do Projeto Rappers, coor-
denado pela psicóloga Mônica Teixeira 
do Amaral, que defende os músicos 
como mensageiros urbanos da diás-
pora afro-brasileira na periferia.

Mais informações sobre o Proje-
to através do e-mail monicagta@
hotmail.com

Disciplinas
Ciência e Ensino - Estão aber-
tas as inscrições para a V Jornada de 
História da Ciência e Ensino, que será 
realizadana PUC nos dias 30 de julho 
e 1º de agosto. Com foco na melhoria 
da educação científica no País, evento 
é voltado para professores de Biologia, 
Física, Química e Matemática. A pro-
gramação e a ficha de inscrição estão 
no site www.historiadacienciaensi-
no.wordpress.com

Educação em Direitos 
Humanos - A terceira edição do 
Prêmio Educação em Direitos Huma-
nos vai premiar quatro categorias: 
unidades escolares, professores, 
estudantes e grêmios estudantis. 
Os vencedores terão os projetos 
divulgados, receberão prêmios em 
dinheiro e também livros sobre o 
tema. Inscrições de 13 de julho a 13 
de setembro através do site http://
portaledh.educapx.com/

Exposições
"Arte da Itá-

lia: De Rafael e 
Ticiano" reúne 
obras do acer-
vo do Masp do 
século 13 ao 
18, apresenta-
das ao lado de 
documentos e 
fotografias do 
arquivo do Mu-
seu que abriu ainda a exposição "Histó-
rias da Loucura: Desenhos do Juquery", 
com cem desenhos feitos por internos 
do Hospital Psiquiátrico de Franco da 
Rocha. As obras integravam a coleção 
do médico Osório César, fundador da 
Escola Livre de Artes Plásticas, que 
funcionou no hospital entre as décadas 
de 50 e 70. O Masp fica na Avenida 
Paulista, 1570. O Museu tem entrada 
franca às terças-feiras.

Inspirado 
em uma 
marchinha 
de 
Lamartino 
Babo, o 

jornalista Franklin Martins 
acaba de lançar "Quem foi 
que inventou o Brasil?", 
uma coletânea que conta 
em mais de mil músicas a 
história do País. A pesquisa 
musical, que durou 18 
anos, rendeu três livros 
na Editora Nova Fronteira, 
sendo que os dois primeiros 
foram lançados no último 
dia 22. Mais de cem anos 
de República encontraram 
nos ritmos da periferia, 
como o  rap e o samba-
reggae, a tradução do século 
XXI."Quem foi que inventou 
o Brasil?" é tema ainda de 
uma exposição no Instituto 
Tomie Ohtake e do Portal 
http://quemfoiqueinvento 
uobrasil.com


