Mario Sergio Cortella
Participações Especiais: Leila

Navarro e Irineu Toledo

8 de maio às 20h no Teatro Bradesco
http://cortella.positive-se.com.br/
Tempos desafiadores precisam de melhores pensadores. Quem pensa
melhor, vive, decide, e faz melhor. Palestra inédita. Evento único. Garanta
seu ingresso e da sua equipe.

Informações:
Data: 08/maio
Local: Teatro Bradesco - Shopping Bourbon - R. Palestra Itália, 500 - Loja 263 Perdizes - São Paulo/SP
Abertura da sala: 19h
Momento Palestra: 20h às 22h30
Mais informações pelo e-mail: thiago@onionmidia.com.br
11 3021/2666 - Whatsapp 11 97241-1114
Evento realizado pela ONION Produções.
PROMOÇÃO - POSITIVE-SE/ DESPERTA TRANSAMÉRICA FM- SP
“Ética, a estética do futuro”
Contexto: futuro da família , da sociedade, das relações, do trabalho, dos negócios, da politica, dos
governos)
“As coisas mudam, porém nem tudo deve mudar, já que existem coisas que são antigas, mas não são
velhas, pois continuam a fazer sentido no mundo contemporâneo. Por isso não confundo o antigo com
velho e nem o novo com o moderno”, diz o professor Mario Sergio Cortella. Em “Ética, a estética do
futuro” o filósofo reflete sobre o ambiente de mudanças aceleradas em todos os contextos da sociedade
em razão das inovações provocadas pela quarta revolução industrial, que impõe um desafio gigantesco

para a cada um de nós.
O mundo onde tudo e todos são visíveis poderá oferecer a condição para relações mais transparentes
em todos os níveis ? Do amor aos negócios, da política a governança, do equilíbrio à justiça, quais os
desafios desse novo tempo ? O que o presente momento anuncia como determinante desta nova era.
Qual o novo lugar do homem que passa a concorrer com sua criatura tecnológica no ambiente produtivo
e sagrado do trabalho.
Mário Sergio Cortella, filósofo e escritor, com Mestrado e Doutorado em Educação, professor-titular da
PUC-SP (na qual atuou por 35 anos, 1977/2012)), com docência e pesquisa na Pós-Graduação em
Educação e no Departamento de Teologia e Ciências da Religião (1977/2007); é professor-convidado da
Fundação Dom Cabral e ensinou no GVpec da FGV-SP (1998/2010). Foi Secretário Municipal de
Educação de São Paulo (1991-1992). É autor de mais de 35 livros com edições no Brasil e no exterior,
além de comentarista da Rádio CBN e da TV Cultura.

Garantir meu ingresso

