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A Editora Cortez lança 
“Sociologia do Ensino Médio”, 
uma crítica às práticas 
e concepções da gestão 
empresarial aplicadas às políticas 
educacionais. Organizado pela 
professora da Unicamp, Nora 
Krawczyk, o livro reúne artigos 
de pesquisadores do Brasil, 
Argentina e França. Já “Processos 
educativos em práticas sociais: 
pesquisas em Educação”, lançado 
pela EdUFSCar, analisa os laços 
entre Educação, pesquisa 
acadêmica e formação humana.

Estreia nacional
Previsto para es-

trear em grande cir-
cuito no dia 04 de 
setembro, o filme “De 
Menor” teve World 

Premiére no Festival de San Sebastian 
(Espanha) e venceu a Premiére Brasil do 
Festival do Rio 2013. O filme de estreia 
da diretora Caru Alves de Souza aborda 
a questão de jovens infratores e redução 
da maioridade penal. Os atores Caco 
Ciocler, Giovanni Gallo e Rita Batata, 
premiada como melhor atriz no Festi-
val de Marselha (França), encabeçam 
o elenco. Confira a fanpage no Face: 
www.facebook.com/DeMenoroFilme.

 A palestra “Literatura e Psica-
nálise - a História e sua substância”, 
que a Casa das Rosas promove no dia 
5 de agosto, vai analisar as conexões 
entre clássicos como Kafka, As Mil e 
uma Noites, Guimarães Rosa e Freud. 
A Casa das Rosas fica na Avenida Pau-
lista, 37. O telefone é (11) 3285 6986.
 A Unesp realiza no dia 08 de 

agosto no seu Centro de Documenta-
ção e Memória, na Praça da Sé, o deba-
te “A cultura e as artes no regime militar: 
50 anos do golpe”, com os professores 
Marcelo Ridenti, Marcos Napolitano e 
Rodrigo Czajka, que estão lançando 
livros sobre o período. Inscrições através 
do e-mail ssantos@cedem.unesp.br e 
telefone (11) 3116 1701.
 A Funarte vai realizar, a partir 

do dia 08 de agosto, oficinas gratui-
tas sobre a filmografia baseada na 
obra do dramaturgo William Shakes-
peare. A atividade celebra os 450 
anos do nascimento de Shakespeare. 
Mais informações através do e-mail 
oficinasfunartesp@gmail.com
 Entre os dias 08 e 09 de agosto, 

a Universidade Federal de São Paulo 
promove o VIII Simpósio Saúde: Famí-
lia, dependência de drogas e políticas 
públicas. Voltado para profissionais 
das áreas da Saúde e Educação, o 
Simpósio vai acontecer no Teatro 
Marcos Lindenberg da Unifesp, na Vila 
Clementino. Mais informações:  http://
www.proex.unifesp.br.

TEATrO
O Teatro 

Gazeta vai 
distribuir a 
partir desta terça-feira, 05 de agosto, 
ingressos grátis para o espetáculo “Dan-
ças e Canções de Okinawa - Novos Ares 
de Ryukyu”, que terá apresentação úni-
ca em São Paulo no dia 20 de agosto. O 
espetáculo reúne música, dança e ins-
trumentos típicos japoneses. O Teatro 
Gazeta fica na Avenida Paulista, 900.

Sugestão de aula nº 68

O lançamento das bombas atô-
micas nas cidades de Hiroshima 
e Nagasaki ocorreu no final da II 
Guerra Mundial, em 6 e 9 de agosto 
de 1945, respectivamente. Estima-se 
que 220 mil pessoas foram mortas 
nos ataques e outras milhares sofre-
ram graves sequelas pela exposição 
à radiação. A Associação Médica 
de Hiroshima enviou pôsteres com 
imagens e fotos e DVDs com de-
poimentos dos sobreviventes para 
a exposição “Hiroshima e Nagasaki: 
um agosto para nunca esquecer”, 
em cartaz na Sociedade de Cirurgia 
e Medicina de Campinas. Mais in-
formações e agendamento de visitas 
através do telefone (19) 3231 2811.


