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O Dieese acaba de lançar "Gritos e 
Silêncios: degradação do trabalho 
e estados de saúde da voz", livro 
organizado pelo médico Herval 
Pina Ribeiro a partir de pesquisas 
realizadas junto aos professores do 
ensino fundamental e operadores de 
telemarketing. O livro será vendido 
pelo próprio Dieese, através do seu 
Departamento de Estudos e Pesquisas 
de Saúde e dos Ambientes de 
Trabalho: www.diesat.org.br

Para não esquecer!
O cantor 

Sérgio Ricar-
do fará um 
s h o w  e m 
homenagem 
ao líder es-

tudantil Alexandre Vannuchi Leme no 
próximo dia 14, no Centro Cultural São 
Paulo. O show "Conversando de Paz", 
uma missa e um Ato Público marcam 
os 40 anos da tortura e assassinato 
do estudante de geologia, que hoje 
dá nome ao Diretório Central dos Es-
tudantes da USP.

Vannuchi Leme será reconhecido 
como anistiado pelo Ministério da Jus-
tiça durante Ato Público, marcado para 
as 12h00 do dia 15 no Instituto de Ge-
ociências da USP.  A missa será às 18h00 
da próxima sexta, na Catedral da Sé.

Sugestão de aula nº 5

História: Será no próximo sába-
do, 16 de março, o Fórum "SP Sem 
Passado: Ensino de História e Currícu-
lo", organizado pelo Grupo de Trabalho 
de Ensino de História e Educação da 
ANPUH-SP e ANPUH-Nacional. O Fó-
rum acontecerá das 9h00 às 13h00, 
no Auditório da Faculdade de Educa-
ção da USP. Inscrições no site www.
anpuhsp.org.br

Literatura: O Instituto de Estu-
dos Brasileiros e a USP promovem no 
dia 20 de março o Seminário “Graci-
liano Ramos: Estilo e Permanência”. 
A data coincide com o aniversário do 
autor de "Vidas Secas". Sem necessida-
de de inscrições prévias e com entrada 
gratuita, o encontro acontecerá na 
FFLCH, na Cidade Universitária. Mais 
informações: (11) 3091 1149.

Língua Portuguesa: A criativi-
dade para escrever é tema de um curso 
gratuito promovido pela Biblioteca de 
São Paulo. A escritora Patrícia de Freitas 
coordena as oficinas às quintas-feiras. 
Inscrições através do e-mail  agenda@
bsp.org.br ou na própria Biblioteca, 
localizada no Parque da Juventude, no 
Metrô Santana.

2013 é o ano dos centenários dos 
escritores Rubem Braga e Vinicius de 
Moraes. Para comemorar, a atriz Janai-
na Sant'Ana e a Cia. Dona Conceição 
levam às escolas, teatros e bibliotecas o 
espetáculo lítero-musical "Um Postal a 
Rubem Braga - De cafés, amor e elefan-
tes", uma mixagem das vidas e obras dos 
dois autores. Informações através do 
e-mail ciadonaconceicao@gmail.com.

Conselheiro da APEOESP, o profes-
sor Antonio Carlos Garcia vai expor 
livros de sua autoria na I Feira do Livro 
de Batatais. Garcia é autor de quatro 
livros de Matemática. A Feira aconte-
ce entre os dias 14 e 17 de março na 
Praça Central, ao lado da Igreja Matriz 
de Batatais.

Teses e Dissertações
 O mais recente destaque da 

Coluna Teses e Dissertações, publica-
da pelo site da APEOESP, é o douto-
rado "Histórias em Quadrinhos Para 
a Educação em Saúde", apresentado 
pela pesquisadora Eleida Pereira de 
Camargo na Unifesp. Confira a rese-
nha do trabalho no site do Sindicato.

  Estão abertas as inscrições 
para o Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Fede-
ral de São Paulo. O edital para vagas 
no campus de Guarulhos está dispo-
nível no site www.humanas.unifesp.
br/educacao. Mais informações: (11) 
3381 2012.


