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Dois clássicos da literatura 
universal são a inspiração 
de lançamentos da Editora 
Évora neste final de ano. "A 
página perdida de Camões", 
de Luciano Milici, é um 
romance policial baseado 
na vida do poeta português 
Luís Vaz de Camões. Já "O 
livro secreto de Dante", de 
Francesco Fioretti, é um 
suspense sobre os mistérios 
escondidos nas entrelinhas 
da "Divina Comédia", de 
Dante Alighieri. Fioretti é um 
especialista na obra de Dante 
e seu livro está na lista dos 
mais vendidos na Itália.

Grátis no fim de semana
Sábado: No dia 15 de dezembro, o 

Museu da Casa Brasileira, localizado no 
Jardim Paulistano, realiza o Programa 
Educativo Uma Tarde no Museu, com 
oficinas gratuitas sobre o Prêmio de De-
sign MCB. Informações: (11) 3032 2499.

Domingo: No dia 16, o Projeto 
Guri apresenta, no Teatro Sérgio Car-
doso, o espetáculo "Calungá - O mar 
que separa é o mar que une", com o 
músico Naná Vasconcelos. A apresen-
tação marca o lançamento do DVD do 
espetáculo, que será distribuído gratui-
tamente à plateia. "Calungá" retrata a 
travessia dos escravos, da África até o 
Brasil. O espetáculo começa às 17h00 
e o Teatro Sergio Cardoso fica na Rua 
Rui Barbosa, 153, na Bela Vista.

Turma da Mônica 
na luta!

Natal com livros
Será no pró-

ximo sábado, 
dia 15, a Cam-
panha  Na ta l 
com Livros da 
Cooperifa, que 
vai distribuir 8 
mil livros na pe-
riferia da zona 
sul da capital. 
Escritores, po-
etas e artistas 

participam do evento, organizado 
pelo já famoso Sarau da Cooperifa, 
no Largo de Piraporinha, a partir das 
11h00 da manhã.

Programe-se para 2013
 A Unesp de Araraquara abre no 

dia 07 de janeiro as inscrições 
para o curso de especialização Teo-
rias Linguísticas e Ensino, com aulas 
apenas aos sábados. Os candidatos 
passarão por um processo seletivo. 
Mais informações: (16) 3334  6233.

 Educação ReConstruir é o nome 
do Projeto de Apoio aos Profes-

sores que as Paulinas estão lançando 
em várias capitais do País. O Projeto 
reúne propostas pedagógicas que visam 
auxiliar os educadores nos temas emer-
genciais do cotidiano escolar. Conheça 
e saiba como participar através do blog 
http://reconstruir.paulinas.org.br/

Será no próximo dia 
15 o lançamento do 
livro "A pimentinha que 
cantava", do professor 
Paulo Gonçalo dos San-

tos. Fã de MPB, Paulo Gonçalo criou 
uma história sobre a música brasileira. 
O lançamento da Editora Livronovo 
será no Pelé Arena Café, no Shopping 
West Plaza, na zona oeste da capital. 
Mais informações e compra do livro 
com o próprio autor, através do e-mail 
paulogoncalo@uol.com.br

Assim como os mais ativos militan-
tes, os personagens da Turma da Mônica 
estão engajados em uma série de causas 
sociais. É que a equipe do cartunista 
Maurício de Souza lançou dois gibis que 
podem ser utilizados em sala de aula 
para falar sobre a Aids e o combate ao 
trabalho infantil e adolescente.

O gibi da Turma com Igor e Vitória 
é uma parceria com a ONG Amigos da 
Vida e combate o preconceito contra 
soropositivos. A Revista da Magali de 
novembro tem encarte especial sobre a 
Campanha "É da nossa conta! Trabalho 
Infantil e Adolescente", parceria com a 
Unicef e a Organização Internacional 
do Trabalho.


