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Sinopse: Ao reconstruir as formas de 
organização dos trabalhadores italianos 
em São Paulo entre 1890 e 1920, este livro 
adota um olhar transnacional para focalizar 
as experiências e trajetórias dos trabalhado-
res imigrados, em particular dos militantes 

socialistas italianos. Analisando os vários 
movimentos que caracterizaram a atividade 
desses trabalhadores em São Paulo, procura 
discutir suas identidades de classe e nacio-
nais, bem como sua atuação multifacetada 
nas sociedades de socorro mútuo, nos sindi-
catos, nas associações de lazer e culturais, 
nas lojas maçônicas e círculos políticos de 
diferentes tendências, nas greves e festas. 
Integrando diversos tipos de organização, 
aqueles homens e mulheres aparecem nestas 
páginas de um modo novo, às vezes surpreen-
dente, que amplia as perspectivas de análise 

da história do movimento operário no Brasil.

Autor: Luigi Biondi nasceu em 1969 em 
Roma, onde se formou na Universidade La 
Sapienza, com uma tese sobre a imprensa 
anarquista italiana em São Paulo na primeira 
república. É doutor em história social pela 
Unicamp. Publicou diversos artigos em revistas 
brasileiras e estrangeiras sobre a história da 
imigração italiana, a militância política e sindi-
cal e os movimentos dos trabalhadores. Desde 
2006 é professor de história contemporânea da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

 Movimento Constitucionalista de 1932 
-  O Centro de Memória-Unicamp (CMU) 
realiza no período de 25 de junho a 31 de 
agosto a exposição “Memória do Movimento 
Constitucionalista de 1932”. Com curadoria 
da historiadora I lka Stern Cohen, serão 
apresentados documentos de divulgação 
do Movimento, botons, f lâmulas, l ivros, 
granadas, facas, punhais e capacete usados 
em combate, entre outros objetos. Também 
integram a mostra exemplares do Suplemento 
em Rotogravura do jornal O Estado de S. 
Paulo. A exposição, instalada no setor de 
Arquivos Históricos do CMU (em frente ao 
saguão do Ciclo Básico I) pode ser visitada 
de segunda-feira a sexta-feira, das 9 horas 
às 17 horas.

 Conference on Smart and Sustainable 
Built Environments - De 27 a 29 de junho, 
em São Paulo, acontece a 4ª edição da 
Conference on Smart and Sustainable Built 
Environments. O evento, que ocorre a cada 
três anos, conta com fomento da Fapesp, 
Capes e CNPq, além do apoio institucional 
de importantes organizações nacionais, 
como International Council for Research and 
Innovation in Building and Construction (CIB), 
International Initiative for a Sustainable Built 
Environment (iiSBE), e Continental Associa-
tion for Building Automation (Caba). A orga-
nização é da Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo (FEC) da Unicamp, 
UFES e do Sinduscom-SP. Mais detalhes no 
link www.fec.unicamp.br/~sasbe2012

 TEDxUnicampLive - No dia 27 de junho, 
às 9h30, no Auditório 1 da Agência para a 
Formação Profissional da Unicamp (AFPU), 
acontece o evento TEDxUnicampLive, com a 
retransmissão (ao vivo) do TEDGlobal 2012  
(http://conferences.ted.com/TEDGlobal2012). 
A organização é do professor José Eduardo 
Fornari Junior, do Núcleo Interdisciplinar de 
Comunicação Sonora (NICS). Mais detalhes 
do TEDxUnicampLive acesse o link http://
www.ted.com/tedx/events/5806.

 O pensamento de Jacques Derrida - Sim-
pósio multidisciplinar em torno do pensamen-
to do filósofo franco-argelino Jacques Derrida 
reunirá pesquisadores do Instituto de Estudos 
da Linguagem (IEL), dia 27 de junho, às 10 
horas, no auditório da unidade. O objetivo é 
apresentar abordagens do pensamento da 
desconstrução de Derrida, em diferentes áre-
as, com ênfase em teoria literária e filosofia. 
A organização é do professor Fábio Akcelrud 
Durão. Mais informações: 19-3521-1520 ou 
eventos@iel.unicamp.br

 Fórum de Meio Ambiente e Sociedade 
- “Alimentação escolar: mudanças a partir 
da inclusão da agricultura familiar”. Este é o 
tema que estará em debate durante a realiza-
ção do Fórum Permanente de Meio Ambiente 

 Biologia - “Tratamento com alta pressão 
hidrostática combinado com diferentes con-
dições de temperatura e pH na inativação 
do Mycobacterium abscessus” (mestrado). 
Candidato: Ancelmo Rabelo de Souza. Orien-
tador: professor Carlos Francisco Sampaio 
Bonafé. Dia 25 de junho, às 14 horas, na sala 
de defesa de teses da CPG/IB.

n Economia - “Gestão ambiental nas em-
presas: estudo de casos com indústrias de 
água mineral do Circuito das Águas do Sul 
de Minas” (mestrado). Candidato: Pedro dos 
Santos Portugal Junior. Orientador: professor 
Bastiaan Philip Reydon. Dia 28 de junho,  às 
9h30, na sala 23 do Pavilhão de aulas da 
Pós-graduação do IE. 

 Educação Física - “O setor privado não 
lucrativo e as políticas públicas de esporte e 
lazer” (mestrado). Candidata: Juliane Cristine 
Alves Correia. Orientador: professor Lino 
Castellani Filho. Dia: 25 de junho, às 10 
horas, no auditório da FEF.
- “Análise do perfil de humor e da enzima Alfa-
amilase Salivar em indivíduos fisicamente 
ativos” (mestrado). Candidata: Dalila Victoria 
Ayala Talmaski. Orientador: professor Luiz 
Eduardo Barreto Martins. Dia: 26 de junho, 
às 14 horas, no Auditório da FEF.
- “A relação de gênero em uma escola de fu-
tebol: quando o jogo é possível?” (mestrado). 
Candidata: Aline Edwiges dos Santos Viana. 
Orientadora: professora Helena Altmann. Dia 
27 de junho, às 9 horas, no auditório da FEF.

 Engenharia Elétrica e de Computação - 
“Avaliação do desempenho de redes de rádios 
cognitivos em ambientes com desvanecimen-
to” (mestrado) Candidato: Francisco Martins 
Portelinha Junior. Orientador: professor Paulo 
Cardieri. Dia 25 de junho, às 10 horas, na 
sala PE-11.
- “Avaliação multidimensional baseada em 
lógica difusa para educação mediada por 
computador” (mestrado). Candidato: Richard 
Arias Arias. Orientador: professor Leonardo 
de Souza Mendes. Dia 29 de junho, às 14 
horas, na sala da Congregação da FEEC.

  Engenharia Mecânica  -  “Barreiras à 
geração eólioeletrica no Brasil e na Argen-
tina: uma aplicação do método de análise 
hierárquica” (mestrado). Candidato: João 
Gorenstein Dedecca. Orientador: professor 
Gilberto de Martino Jannuzzi. Dia 25 de junho, 
às 10 horas, na sala JE2 da FEM.
- “Obtenção e caracterização de corpos 
densos e porosos de Compósitos de Alumina 
e Zirconia para utilização como biomaterial” 
(doutorado). Candidata: Sandra Maria Santos 
de Oliveira Araújo. Orientadora: professora 
Cecilia Amelia de Carvalho Zavaglia. Dia: 
29 de junho, às 9 horas, no auditório do 
bloco K/FEM.

 Matemática, Estatística e Computação 
Científica - “Bilhares: aspectos clássicos e 
quânticos” (doutorado). Candidato: Renato 
Teles. Orientador: professor Alberto Vazquez 
Saa. Dia 27 de junho, às 14 horas, na sala 
253 do Imecc. 
- “Mensuração do capital regulamentar para 
risco de mercado através das metodologias 
VaR e Maturity Ladder-minimização das 
diferenças” (mestrado). Candidata: Livia 
Bastos Gratz. Orientador: professor Antonio 
Carlos Moretti. Dia 29 de junho, às 10 horas, 
na sala 253 no Imecc.

 Encontro de Corais Infanto-juvenis - O 
Instituto Cultural Canarinhos da Terra promo-
ve no dia 30 de junho, no auditório do Colégio 
Culto à Ciência, o 5º Encontro de Corais 
Infanto-juvenis. No evento estão previstas 
oficinas para os grupos infantis e juvenis, sob 
a condução dos professores Lucy Shimiti e 
Ângelo Fernandes. As apresentações ao pú-
blico serão iniciadas às 11 horas com entrada 
gratuita. Participam: o Coro infantil e os Meni-
nos cantores do Projeto Canarinhos da Terra, 
o Coro do Colégio Culto à Ciência, o Coral 
Canto Mágico de Cubatão e o Grupo Sin-
gulari. Mais informações: telefone 19-3249-
0583 ou e-mail canarinhos@hotmail.com

  Ensino de História  - O VIII Encontro 
Nacional Perspectivas do Ensino de Histó-
ria e o III Encontro Internacional de Ensino 
de História acontecem de 2 a 5 julho, na 
Unicamp. Com o tema “Ensino de História: 
Memória, Sensibil idades e Produção de 
Saberes”, a programação conta com mini-
cursos, mesas-redondas, grupos de trabalho 
e grupos de reflexão. Pesquisadores de 
diversas universidades brasileiras, além de 
convidados da Argentina, Chile, Espanha, 
México e Uruguai, participam dos debates. 
As inscrições para participação devem ser 
fei tas até 15 de junho. A solenidade de 
abertura ocorre às 16 horas, no Centro de 
Convenções. Os encontros são coordenados 
pelas professoras Ernesta Zamboni, presi-
dente da Associação Brasileira do Ensino de 
História (ABEH), e Maria Carolina Bovério 
Galzerani, diretora do Centro de Memória 
Unicamp (CMU). Organização: Associação 
Brasileira de Ensino de História (ABEH) e 
Grupo de Pesquisa Memória e Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação Conti-
nuada (GEPEC) da Faculdade de Educação 
(FE). Inscrições e outras informações no 
site: http://www.fe.unicamp.brperspectivas

 Fórum Internacional de Ginástica Geral 
- A Faculdade de Educação Física (FEF) em 
parceria com o Serviço Social do Comércio 
do Estado de São Paulo (Sesc) e apoio da 
International Sport and Culture Association 
(ISCA) realizam o VI Fórum Internacional 

e Sociedade. Organizado pelo Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Alimentação (Nepa), 
o evento ocorre no dia 28 de junho, às 8h30, 
no Centro de Convenções da Unicamp. Ins-
crições, programação e outras informações 
na página eletrônica http://foruns.bc.unicamp.
br/foruns/projetocotuca/forum/htmls_descri-
coes_eventos/energ37.html

  O que é doença: uma visão evolucio-
nista - A professora Clarissa W. Mendes 
Nogueira, docente do Departamento de 
Tocoginecologia da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM), é a próxima convidada a 
participar do Ciclo de palestras “Qualidade de 
Vida na Sociedade Contemporânea”, evento 
organizado pelo Instituto de Biologia (IB) da 
Unicamp. No dia 28 de junho, às 12h30, na 
sala IB-03, ela profere a palestra “O que é 
doença: uma visão evolucionista”. Entrada 
franca. Mais informações: 19-3521-6359.

 O aborto, a saúde da mulher e os direitos 
sexuais e reprodutivos - A Pró-reitoria de 
Graduação (PRG) recebe para o próximo 
“Aulas Magistrais”, Aníbal Faúndes, professor 
titular da Unicamp, pesquisador sênior no 
Centro de Pesquisas em Saúde Reprodutiva 
de Campinas (Cemicamp) e coordenador do 
Grupo de Trabalho sobre Aborto Inseguro 
da Federação Internacional de Ginecolo-
gia e Obstetrícia (FIGO). No evento, a ser 
realizado no dia 28 de junho, às 12h30, na 
sala CB05 do Ciclo Básico I, ele fala sobre 
“O aborto, a saúde da mulher e os direitos 
sexuais e reprodutivos”. Mais informações 
pelo telefone 19-3521-4757 ou site http://
www.prg.unicamp.br/aulas/index.php/aulas

de Ginástica Geral. O evento ocorre de 5 a 
7 de julho, em Campinas-SP. Em sua sexta 
edição, o evento se tornou, ao longo dos 
anos, referência nacional e internacional 
na área. Criar um espaço de informação, 
capacitação e discussão sobre a ginástica 
geral, de divulgação das pesquisas e tra-
balhos realizados na área e de abertura de 
possibilidades para disseminação dessa prá-
tica no âmbito escolar e comunitário são os 
objetivos do encontro. Outros detalhes podem 
ser obtidos no site http://www.fef.unicamp.
br/figg2012/. Mais informações: 19-3521-
6618 ou e-mail bortoleto@fef.unicamp.br

 As formas de acampamento - A exposição 
fotográfica “As formas de acampamento”, que 
está sob a curadoria da professora Nashieli 
Rangel Loera, pesquisadora do Centro de 
Estudos Rurais (Ceres), fica até 6 de julho, no 
Hall de entrada da Biblioteca do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH). Além 
das fotos, estão expostos livros e periódicos 
sobre o tema. Visitação: das 9 às 22 horas, de 
segunda a sexta-feira. Mais informações: 19- 
3521-1618 ou e-mail nashieliralo@gmail.com

  Prêmio Capes de Teses - A entrega do 
Prêmio Capes de Teses 2011 acontece no dia 
11 de julho, em Brasília. A Unicamp teve cinco 
teses premiadas assim como oito menções 
honrosas. Leia mais:   http://www.unicamp.
br/unicamp/noticias/2012/06/11/p%C3%B3s-
leva-cinco-pr%C3%AAmios-capes

 Circo-K em temporada no CIS-Guanaba-
ra - Vários espetáculos serão apresentados 
pelo Circo-K, no Centro Cultural de Inclusão e 
Integração Social (CIS-Guanabara), até 14 de 
julho. As apresentações ocorrem às 20horas 
(sextas e sábados) e 19 horas (domingos). As 
atividades são fruto de parceria entre artistas 
da Boa Companhia, do Grupo Matula Teatro 
e de artistas independentes. Os ingressos 
devem ser retirados com até uma hora de 
antecedência, na Rua Mário Siqueira 829, no 
bairro do Botafogo, em Campinas. Entrada 
franca. Mais informações podem ser obtidas 
pelos telefones 19-3233-7801, 3231-6369 ou 
e-mail http://www.cisguanabara.unicamp.br/. 

 Bioinformática - O Laboratório Central de 
Tecnologias de Alto Desempenho (LaCTAD) 
está organizando a quinta edição do Curso 
de Bioinformática “Algoritmos e Técnicas 
Computacionais para Montagem e Análise 
de Genomas”. As inscrições devem ser 
feitas até 15 de julho, no site http://www.lge.
ibi.unicamp.br/cursobioinfo2012/. O curso, 
que será oferecido de 23 a 27 de julho, tem 
número limitado de vagas e a seleção será 
feita mediante manifestação de interesse e 
análise de histórico escolar e currículo. É 
desejável que o interessado tenha conhe-
cimentos do ambiente Linux e de alguma 
linguagem de programação. A lista de sele-
cionados será divulgada no dia 16 de julho.

  Congresso de Leitura do Brasil - O 
Congresso de Leitura do Brasil (Cole) ocorre 
de 16 a 20 julho, no Centro de Convenções 
e em diversas localidades da Unicamp. O 
tema da décima oitava edição é “O mundo 
grita. Escuta?”. Minicursos, mesas-redondas 
e conferências com pesquisadores de uni-
versidades brasileiras, além de convidados 
da Argentina, Bélgica, Colômbia e Portugal, 
estão no programa do Cole. Inscrições e 
outras informações no link http://www.18cole.
com.br/. O Cole é organizado pela Associação 
de Leitura do Brasil (ALB). Mais detalhes: 
19-3521-5565.

 Física nas Férias - A Coordenadoria de 
Extensão do Instituto de Física “Gleb Wata-
ghin” (IFGW) e o Capítulo de Estudantes da 
Sociedade Americana de Óptica (OSA) na 
Unicamp realizam, entre 16 e 21 de julho, 
o “X Física nas Férias”, evento destinado 
aos alunos do ensino médio dispostos a 
investir uma semana das férias de julho no 
aprendizado de Física Moderna. As inscrições 
devem ser feitas até 15 de junho, no site www.

ifi.unicamp.br/osa/fife. No ato da inscrição, 
cada participante poderá escolher um dos 
seguintes temas propostos pela organização: 
Como medir a velocidade da luz?, O que 
existe além de prótons, elétrons e nêutrons?, 
A luz é uma onda ou uma partícula?, Como 
funciona uma rede de comunicação óptica? 
e O que são Superfenômenos?. No total, 
serão selecionados 80 alunos. Para esta 
edição, o Museu Exploratório de Ciências da 
Unicamp participa oferecendo um problema 
a ser resolvido na Oficina Desafio. Todas as 
atividades teóricas e experimentais serão 
conduzidas por professores, alunos de pós-
graduação e de graduação do IFGW. O even-
to é apoiado pelo Centro de Pesquisa em 
Óptica e Fotônica (CePOF) e pelo Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia Fotônica 
para Comunicações Ópticas (Fotonicom). 
Mais informações: 19-3521-5286.

  Curso de Inverno de Fisiologia - Ide-
alizado, organizado e ministrado por pós-
graduandos do Departamento de Biologia 
Estrutural e Funcional do Instituto de Biologia 
(IB) da Unicamp, o II Curso de Inverno de 
Fisiologia será realizado de 16 a 27 de julho, 
das 8 às 18 horas, no Instituto de Biologia 
(IB) da Unicamp. O curso é voltado aos 
alunos de graduação e recém-graduados 
em universidades de todo o país, originários 
das diversas áreas do conhecimento com 
interesse em ciências fisiológicas. As aulas 
teóricas, que serão ministradas por alunos 
do IB, abordarão conceitos básicos sobre o 
funcionamento dos sistemas, envolvendo 
anatomia, histologia e fisiologia de órgãos. 
Nas aulas práticas, os alunos seleciona-
dos terão a oportunidade de conhecer as 
linhas de investigação científica de cada 
laboratório, acompanhando a realização de 
metodologias e protocolos experimentais que 
são empregados nas pesquisas realizadas 
pelos diferentes grupos no departamento. O 
curso é organizado por Fernando Canova. 
Inscrições: http://cursodeinvernounicamp.
wordpress.com/.Mais informações: 19-
35216200.

 Escola Zeferino Vaz de Educação Supe-
rior -  Unicamp vai promover entre 18 e 21 de 
julho a 1ª Escola ‘Zeferino Vaz’ de Educação 
Superior. O objetivo é propiciar a dirigentes 
do ensino superior e a especialistas da área 
a oportunidade de debater, analisar e desen-
volver trabalhos em grupo sobre temas atuais 
numa perspectiva nacional e internacional. 
Mais: http://www.revistaensinosuperior.
gr.unicamp.br/noticia.php?id=89

  III Semana de Inverno de Geofísica - 
O Grupo de Geofísica Computacional da 
Unicamp já está recebendo as inscrições 
para a III Semana de Inverno de Geofísica, 
evento promovido pelo INCT-GP. Como nas 
edições passadas, a programação contará 
com minicursos e palestras voltados para 
alunos de graduação e de pós-graduação 
interessados na área de Geofísica. Dos seis 
minicursos programados, dois serão compu-
tacionais e quatro teóricos. A III Semana de 
Inverno acontece entre os dias 23 e 27 de 
julho, no Instituto de Matemática, Estatística 
e Computação Científica (Imecc). Inscrições 
e outras informações: 19-3521-5985 

 Endipe - Com o tema “Didática e práticas 
de ensino: compromisso com a escola pú-
blica, laica, gratuita e de qualidade”, o XVI 
Encontro Nacional de Didática e Práticas 
de Ensino (Endipe) acontece de 23 a 26 de 
julho, no Centro de Convenções e em diver-
sos locais da Unicamp. A programação do 
evento conta com painéis, simpósios, mesas-
redondas e exibição de pôsteres. O evento 
é organizado por uma comissão formada 
por professores de diversas universidades 
brasileiras e conta com apoio institucional da 
Faculdade de Educação (FE). Programação 
e inscrições: http://www.endipe2012.com.br/
index.php. Mais detalhes: 19-3521-5565.

 Colóquio Internacional Marx Engels - O 

Centro de Estudos Marxistas (Cemarx) do 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
(IFCH) realiza, de 24 a 27 de julho, o VII 
Colóquio Internacional Marx Engels. A con-
ferência de abertura, às 10h30, no auditório 
do IFCH, será ministrada pelo professor João 
Quartim de Moraes (IFCH). Programação 
completa e outras informações no site do 
evento www.ifch.unicamp.br/cemarx. Mais 
detalhes: 19-3521-1678.


