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A Editora Saberes acaba 
de lançar "Rubem Alves em 
Meditação" e "Rubem Alves 
& Moacyr Scliar conversam 
sobre o corpo e a alma. 
Uma abordagem médico-
literário" . O primeiro é uma 
coletânea de pensamentos 
do psicanalista-educador 
Rubem Alves, que escreveu 
o segundo livro em parceria 
com o médico Scliar, sobre 
os tratamentos para as 
chamadas doenças da alma. 
Confira!

Leia! 
 O Grupo Projetos de Leitura 

está distribuindo kits com livros para 
escolas públicas e ONGs que atuem 
no setor educacional. Os interessados 
devem entrar em contato através do 
telefone (11) 2743 9491 ou e-mail 
contato@projetosdeleitura.com.br.

 O Instituto Ayrton Senna está 
promovendo uma campanha pela efeti-
vação da Lei Federal 12.244/2010, que 
estabelece que todas as instituições de 
ensino do País deverão ter uma bibliote-
ca. Para apoiar a Campanha, acesse o site 
www.euquerominhabiblioteca.org.br

História
A mais recente edição da Revista 

História Viva destaca os escândalos 
da Inglaterra desde a Dinastia Tudor. 
Editada pela Duetto, a Revista apre-
senta um dossiê sobre a família real 
britânica, desde o século XV. Confira 
nas bancas!

Prêmio de Química
A Química de Nível Médio será 

uma das categorias contempladas 
pelo Prêmio CRQ-IV, promovido anu-
almente pelo Conselho Regional de 
Química para estimular a pesquisa 
científica entre alunos de cursos de 
nível médio e superior da área. Rece-
berão prêmios  estudantes e professo-
res orientadores que apresentarem os 
trabalhos mais criativos. Informações 
no site www.crq4.org.br

Programe-se 
 O Serviço da Pastoral de Comu-

nicação das Paulinas está com inscri-
ções abertas para o curso de extensão 
acadêmica "Educação para a Comuni-
cação - Leitura Crítica", que terá início 
em março de 2013. Informações: (11) 
2125 3540.
 São gratuitas as inscrições para 

o I Encontro sobre Ensino-Aprendiza-
gem do Centro de Línguas da FFLCH/
USP, cujo tema será "Plurilinguismo 
em contexto universitário". O Encon-
tro acontece a partir do próximo dia 
12, na USP. Informações e inscrições: 
http://www.clinguas.fflch.usp.br/
eventos/programacao.

APEOESP na luta 
contra a Aids

Além do Bole-
tim e do Banner 
do Laço Verme-
lho, as escolas da 
rede estadual de 
São Paulo recebe-
ram um DVD en-
viado pela APEO-
ESP com o clipe 
da música “We 
Are the World”, 
composição que 
tornou-se  um 
hino em defesa 
da solidariedade, 
para ser utilizado 
como trilha sonora das atividades didá-
ticas sobre o combate à Aids.

A APEOESP publica em seu site 
um roteiro de aula, proposto pelo 
Ministério da Saúde, para combater o 
preconceito e incentivar a prevenção. 

 A MTV realiza gincanas musicais 
intercolegiais. É o Programa Pro-

vão MTV, que recebe estudantes e pro-
fessores para testar seus conhecimentos 
e habilidades musicais. O Provão vai ao 
ar às quartas-feiras, 22h30. Inscrições 
no site www.mtv.com.br/provao

 O sucesso de ex-
-alunos de esco-

las carentes inspirou o 
jornalista Eduardo Lyra 
na criação do Projeto 
“Gerando Falcões”, que 
já rendeu muitas palestras e um livro. 
“Jovens Falcões: onze brasileiros que fa-
rão vão enxergar um outro mundo” será 
relançado no próximo dia 12, no Instituto 
Itaú Cultural. Informe-se sobre o livro e as 
palestras com o próprio jornalista, através 
do e-mail lyraeduardo@bol.com.br


