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Dança - O curso "Linguagem da 
Dança", ministrado pelo Instituto Ca-
leidos, vai capacitar professores para 
utilizar a dança como instrumento de 
aprendizado. O Instituto oferece 25% 
de desconto para professores da rede 
pública. Mais informações através do 
e-mal caleidos@caleidos.com.br.

Línguas - A Casa Guilherme de Al-
meida, localizada em Perdizes, realiza, 
entre agosto e outubro, os encontros 
“Intelecção de textos literários em 
línguas estrangeiras”.Os participantes 
podem escolher entre os idiomas fran-
cês, espanhol ou inglês. As inscrições 
podem ser feitas no site www.casa-
guilhermedealmeida.org.br

Literatura - A segunda edição do 
Simpósio Internacional: 70 anos de pu-
blicação de A Rosa do Povo, de Carlos 
Drummond de Andrade, será nos dias 
04 e 05 de agosto no Auditório da 
Biblioteca da Faculdade Letras da USP. 
Não há necessidade de inscrição prévia.

Trabalho -  A CUT realiza no Au-
ditório da APEOESP no próximo dia 
05 o Seminário Sofrimento Psíquico 
no Trabalho: Mulher Trabalhadora na 
(Des)construção do Cinismo Viril. As 
psicanalistas Débora Felgueiras e Cleide 
Monteiro vão debater a realidade femi-
nina no mercado de trabalho a partir 
da obra “A banalização da injustiça 
social”, do  francês Christophe Dejours. 
Inscrições através do e-mail sofrimen-
topsiquiconotrabalho@cutsp.org.br

Educador Nota 10
Foi prorrogado até 

o dia 09 de agosto 
o período de inscri-
ções para o Prêmio 
Educador Nota 10. O 
Prêmio, que está na sua 18ª edição, 
destaca projetos pedagógicos bem 
sucedidos. As inscrições podem ser 
feitas no site www.fvc.org.br/edu-
cadornota10

Festival Literário
O jornalista Caco 

Barcellos, o músico Tico 
Santa Cruz e o escritor 
Paulo Lins são alguns 
dos palestrantes do 
Festival Literário de Vo-
tuporanga, que começa 
no próximo dia 07. O 
Festival, em homenagem ao escritor 
Manoel de Barros, vai ainda levar à 
Praça Central da cidade uma série de 
shows gratuitos.

Professor de Língua Portuguesa em 
São José do Rio Preto, Alberto Ramos 
de Oliveira lança "Versos Inconsequen-
tes". Com dezenas de poesias, o livro 
da Editora Vitrine está disponível na 
Biblioteca da APEOESP. Contatos com 
o autor e a Editora, através do e-mail 
contato@vitrineliteraria.com.br

SP Invisível
O Coletivo SP In-

visível, criado por 
alunos de Jornalis-
mo da PUC no Fa-
cebook ganhou um 
site. Na rede social, o Projeto já conta 
com aproximadamente 245 mil seguido-
res. Adeptos de uma narrativa que dá voz 
à história dos excluídos e marginalizados, 
os estudantes reúnem histórias de mora-
dores de ruas, viciados e desempregados. 
Acesse www.spinvisivel.com

Luto
Foi na última sexta-feira a missa de sétimo dia em memória 

ao ativista sindical e escritor Vito Gianotti. Ex-diretor da CUT 
São Paulo e fundador do Núcleo Piratininga de Comunicação 
e da Livraria Antônio Gramsci, no Rio de Janeiro, Vito era um 
dos principais porta-vozes dos trabalhadores brasileiros.

Foi lançado no último dia 1º em 
Ato organizado pela CUT o livro 
"Corumbiara, caso enterrado", 
do jornalista João Peres, com 
fotos de Gerardo Lazzari. 
Durante três anos, o jornalista 
pesquisou a história da chacina 
de nove trabalhadores sem terra 
em Rondônia. O massacre de 
Corumbiara completa 20 anos no 
dia 09 de agosto.


