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Ingressos gratuitos
Os produtores do espetáculo

�Mambo Italiano�, em cartaz no Tea-
tro Nair Bello, reservaram 20% dos in-
gressos para professores da rede pú-
blica. O texto traduzido e adaptado por
Clarice Abujamra é uma comédia de
costumes sobre relações familiares.
�Mambo Italiano� tem sessões de sex-
ta a domingo e ingressos de R$ 60,00
a R$ 70,00. Para retirar gratuitamente
o seu ingresso, o professor tem que
apresentar a carteira de associado da
APEOESP ou o holerite na bilheteria, até
uma hora antes do início do espetácu-
lo. O Teatro Nair Bello fica no 3º piso
do Shopping Frei Caneca. Mais infor-
mações: (11) 3472 2414.

Bibliotecas virtuais

Matemática
A Sociedade Brasileira de Matemá-

tica está com inscrições abertas, até o
próximo dia 31, para o processo sele-
tivo para o Mestrado Profissional em
Matemática para professores de edu-
cação básica. Os Institutos de
Geociências e Ciências Exatas, em Rio
Claro, e o de Biociências e Ciências Exa-
tas, em São José do Rio Preto, ambos
da Universidade Estadual Paulista
(Unesp), servirão de base para as ati-
vidades do mestrado. Mais informa-
ções e inscrições: www.profmat-
sbm.org.br/default.asp.

! O professor de
Língua Portuguesa,
Daniel Alves Santos,
lança em fevereiro na
Livraria Martins Fon-
tes �Caminhos que
terminam em espe-
lhos�. Editado pela
All Print, o livro reú-
ne poesias escritas desde 2006. Con-
tatos com o autor através do e-mail
palavramagica1@terra.com.br

! Professor e advogado em São José
do Rio Preto, Luiz Antônio Colebrusco
tem quatro livros infantis publicados na
Editora Inteligência 3. No final de 2010,
Colebrusco lançou �Os apuros do piolho
trapezista�, que trata da violência esco-
lar e do bullying. Para mais informações
sobre este e os outros títulos, os interes-
sados podem procurar o próprio autor:
luizcolebrusco@gmail.com ou (17)
9711 9383.

O Boletim Educacional e Cultural di-
vulga livros, blogs e outros traba-
lhos de professores da rede esta-
dual. Envie suas dicas para o e-mail
ana.impr@apeoesp.org.br

" O doutorado de Flávia Gonçalves
da Silva, apresentado na PUC, sobre o
adoecimento dos professores é o mais
recente destaque da seção Teses e Dis-
sertações do site do sindicato. A psi-
cóloga produziu uma dissertação de
419 páginas sobre o tema. Teses e Dis-
sertações já reúne resenhas sobre 33
trabalhos acadêmicos relacionados à
Educação e à APEOESP. Consulte no site
www.apeoesp.org.br

" A Editora Perseu Abramo dispo-
nibilizou 43 livros para download na
Internet; entre eles, �Sindicatos, coo-
perativas e socialismo�, que tem entre
seus autores o ministro da Educação
Fernando Haddad. A Biblioteca Digital
da Perseu Abramo pode ser acessada
em http://www2.fpa.org.br/biblio-
tecadigital

A Geração Editorial acaba de relançar �A
Escolha de Sofia�, um best-seller escrito
pelo ganhador do Prêmio Pulitzer, William
Storm. Publicado pela primeira vez em
1979, o livro relata o drama de uma
polonesa sobrevivente do campo de
concentração de Auschwitz, que precisou
escolher entre um de seus filhos durante
o holocausto. A história rendeu um filme,
premiado com o Oscar. Confira �A Escolha
de Sofia�, da Geração Editorial!
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