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Escolinha de Futsal
Publicado por Da Redação em 10 de agosto de 2015 - 9:00 - Categoria: Cursos e palestras

A Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP) da USP, recebe
inscrições, em fluxo contínuo, para sua Escolinha de Futsal. A atividade é gratuita e
dirigida a crianças de 7 a 10 anos, e de 11 a 15 anos de idade. Até 10 anos, as aulas são
de segunda e sexta-feira, das 16h30 às 17h15, e de terça e quinta-feira, das 9h15 às10
horas; até 15 anos, de terça e quinta-feira, das 16 horas às 17h30.
Para participar, os pais dos interessados devem levar seu documento de identidade, o
documento de identidade da criança (RG ou certidão de nascimento), duas fotos 3×4 e
atestado médico em nome da criança e preencher uma ficha de inscrição. Procurar pelo
educador físico Jonatas Nogueira no Ginásio Poliesportivo da EEFERP, campus da USP em
Ribeirão Preto, Avenida Bandeirantes, 3900.
Mais informações: (16) 3315-8617 ou 3315-0347,
email jonatasnogueira@usp.br ou renatomarques@usp.br
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Cine Cult exibe “Acusados”
Publicado por Da Redação em 10 de agosto de 2015 - 8:45 - Categoria: Agenda Cultural

Por Raquel Duarte, do Serviço de Comunicação do Campus de Ribeirão Preto
No dia 12 de agosto, às 19 horas, o Cine Cult exibirá o filme Acusados, drama
estadunidense e canadense, de 1988, dirigido por Jonathan Kaplan. Entre várias
premiações, recebeu Oscar em 1989 na categoria de melhor atriz com Jodie Foster.
O filme trata sobre a questão do abuso à mulher. Sarah Tobias (Jodie Foster) é uma moça
de classe baixa e má reputação. Certa noite Sarah é estuprada em um bar e, ao
denunciar a agressão, defronta-se com dois problemas: seus agressores e o sistema
penal.
Após a exibição, haverá debate com a professora Heloísa Buarque de Almeida, do
Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
(FFLCH) da USP, que é especialista na área de família e gênero, e foi coordenadora do
Programa USP Diversidade.
O Cine Cult é promovido pelo Serviço de Promoção Social da Prefeitura do Campus da USP
em Ribeirão Preto (PUSPRP). A exibição é gratuita, aberta ao público e será no Anfiteatro
da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da USP, Av. dos Bandeirantes, 3.900.
Mais informações: (16) 3315-3538/ 3315-3494
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Med Run
Publicado por Da Redação em 10 de agosto de 2015 - 9:00 - Categoria: Quadro de avisos

Estão abertas, até 31 de agosto, as inscrições com descontos para a primeira edição da
corrida Med Run, que será dia 4 de outubro, com percursos de cinco e dez quilômetros, e
caminhada de quatro quilômetros. A promoção é da Associação Atlética da Medicina e do
Núcleo de Medicina Esportiva, ambos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP)
da USP.
[1]

As inscrições devem ser feitas online
e custam entre R$ 40,00 e R$60,00 para as
corridas de cinco e dez quilômetros, e entre R$20,00 e R$30,00 para a caminhada, mais 1
quilo (kg) de alimento não perecível que será doado para a Instituição Casa do Vovô de
Ribeirão Preto.
Cada participante inscrito receberá um kit com número de identificação, chip de
cronometragem e camiseta do evento. A largada das corridas e da caminhada será,
simultaneamente, às 8 horas, na FMRP, campus de Ribeirão Preto, na Avenida
Bandeirantes, 3900. A chegada de todas as modalidades será no mesmo local.
Mais informações:
http://www.minhasinscricoes.com.br/MED_RUN_2025/1a/
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