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O professor Leandro Karnal é autor do prefácio da nova 
edição do clássico "Discurso da Servidão Voluntária", do 
francês Étienne de La Boétie, publicado pela Edipro. A 
Editora acaba de lançar também "História Concisa da Grécia", 
de Richard Clogg, professor da Universidade de Londres. 
Outro lançamento de destaque é "Prisioneiras", novo livro do 
médico-escritor Drauzio Varella publicado pela Companhia 
das Letras.

O Mestre dos Mestres
Considerado o maior 

intelectual do País e in-
cansável militante político, 
Antonio Cândido de Mello 
e Souza faleceu no 12 de 

maio, aos 98 anos de idade. Entre as 
inúmeras homenagens a sua vasta e 
significativa obra, destaque para textos 
de dois dos seus alunos mais notáveis, 
Flávio Aguiar e Roberto Schwarz, repro-
duzidos pelo Blog da Editora Boitempo: 
https://blogdaboitempo.com.br/

Seminário 
Internacional

O Instituto de 
Saúde, a Defen-
soria Pública e 
a Faculdade de 

Direito da USP vão realizar em junho o 
I Seminário Internacional Juventudes e 
Vulnerabilidades. Em pauta, a violência 
e a criminalização dos jovens pobres e 
negros nas periferias da América Lati-
na. As inscrições são gratuitas. Mais 
informações: (11) 3116 8569.

Cinema: 
Nunca me Sonharam

Histórias sobre a 
educação brasileira 
e, especialmente, o 
Ensino Médio são o 
foco do documentário 
"Nunca me Sonharam", 
do diretor Cacau Rho-
den que estreia nos 
cinemas em junho. 
Foram quase dois anos 
de produção e mais de 70 entrevistas 
emocionantes, como a do estudante 
que inspirou o título do filme, que es-
tará disponível também para exibições 
gratuitas na plataforma Videocamp: 
http://www.videocamp.com/pt

Professora aposen-
tada, Vera Camargo é 
autora da página Café 
com Livros no Facebook 
e de um livro em fase de 
finalização. Com título provisório "As 
Maravilhas de Alice", o livro é focado 
nas questões ambientais. Associada 
da APEOESP há décadas, a professora 
empenha-se em projetos de difusão 
cultural. Contatos com a autora: 
https://www.facebook.com/cafelivros

A Ação Educativa e o Comitê de 
Mães e Pais em Luta.estão promoven-
do uma série de oficinas com o tema 
“OcupAção: Jovens em Movimento”. 
São oficinas gratuitas, direcionadas a 
jovens, que acontecem aos sábados na 
Ação Educativa (Rua General Jardim, 
660, Vila Buarque). As próximas oficinas 
serão dedicadas aos seguintes temas:
03/06  Mídia, comunicação e ação 

política 
17/06    Política educacional no Brasil: as 

leis e as lutas

Foram prorrogadas até o dia 02 
de junho as inscrições para o Prêmio 
Itaú-Unicef, que vai destacar ações so-
cioeducativas desenvolvidas em escolas 
públicas. As inscrições podem ser realiza-
das no site www.premioitauunicef.org.
br. Mais informações: 0800 701 7104.

USP Talks - A próxima edição do 
Ciclo de Palestras USP Talks vai abordar 
a depressão. A palestra gratuita, com 
psiquiatras da USP e Unifesp, será no 
dia 31 de maio, das 18h30 às 19h30 
no Teatro da Faculdade Cásper Líbero, 
na Avenida Paulista, 900.

Pós-Graduação - O Instituto de 
Química da Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp), em Araraquara, está com 
inscrições abertas para os programas 
de Pós-Graduação em Biotecnologia 
e de Pós-Graduação em Química. 
Os editais de seleção estão no Portal 
http://www.unesp.br


