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Rubem Alves  
e os ipês amarelos

O Instituto Rubem Alves acaba de 
lançar o Clube Ipê Amarelo, que vai 
oferecer livros que fizeram parte da 
formação intelectual do educador.

O nome do Clube é uma alusão 
à preferência de Rubem Alves pelos 
Ipês amarelos que, ao contrário das 
demais árvores, florescem no inver-
no. Setembro é o mês de aniversá-
rio do escritor e marca também os 
quatro anos do seu Instituto. A cada 
dez associados, o Clube vai doar um 
livro para uma instituição de ensino. 
Conheça e associe-se ao Ipê Amarelo 
através do site www.clubeipeama-
relo.com.br.

Saúde: Meditação
O Harmonie Ins-

tituto está com ins-
crições abertas para 
oficinas de Mindful-
ness, uma modali-
dade de meditação 
aplicada à saúde e 
cuja prática regular 
reduz sintomas de 
estresse e ansiedade. O Instituto está 
localizado no Tatuapé. Mais informa-
ções e inscrições através do telefone 
(11) 3492 3278 ou do e-mail conta-
to@harmonieinstituto.com.br

Educação Artística
Cinema - Está em cartaz no 

Sesc Vila Mariana o Projeto "História e 
Transgressão do Cinema: Sonhadores". 
Até o dia 17 de dezembro, o Sesc vai 
promover cursos e exibições sobre ci-
nema, política, transgressão e utopia. 
A unidade fica na Rua Pelotas, 142, na 
Vila Mariana. A programação comple-
ta está no site www.sescsp.org.br

Música - Sob o tema "Práticas 
Criativas em Educação Musical Como 
Fator de Desenvolvimento Humano", o 
Instituto de Artes da Unesp promove 
entre os dias 08 e 10 de setembro a 
sua VI Semana de Educação Musical. 
A programação e a ficha de inscrição 
estão no site  http://visemedmusical.
blogspot.com.br

Arte e Natureza
C o m  u m 

acervo artístico 
de relevância 
internacional, 
o  I n s t i t u t o 
Inhotim está completando dez anos. 
Trata-se um espaço cultural e paisa-
gístico, localizado em Minas Gerais. 
Na programação de aniversário, ho-
menagens ao artista plástico Tunga, 
shows e um Seminário Internacional 
de Educação. Confira no site www.
inhotim.org.br/10anos

Modernistas
Vai até o pró-

ximo dia 12 a ex-
posição “Arte no 
Brasil: Uma história 
do Modernismo", 
em cartaz na Esta-

ção Pinacoteca. São obras de Tarsila 
do Amaral, Portinari, Di Cavalcanti e 
outros modernistas. A Estação fica no 
Largo General Osório, 66, no Centro.

  A Maratona do ENEM será no 
dia 10 de setembro. Trata-se uma 
plataforma online com aulas durante 
24 horas das disciplinas presentes no 
Exame Nacional. Os estudantes podem 
se inscrever no site www.maratona-
doenem.com.br

 A Imprensa Nacional recebe até o 
dia 4 de novembro inscrições para a 18ª 
edição do Concurso Nacional do Museu 
da Imprensa de Desenho, Redação e 
Artigo. Os temas variam de acordo com 
o nível de ensino dos participantes.Veja 
o regulamento no site http://portal.
imprensanacional.gov.br

"Historiadores pela 
Democracia: o Golpe de 
2016 e a força do passado" 
teve lançamentos em 
Brasília e São Paulo na 
última semana, durante o 
julgamento final do processo 
de impeachment. O livro da 
Alameda Editorial apresenta 
artigos sobre o recente 
processo político. A Editora 
Publisher Brasil também 
acaba de lançar "Golpe 
16 - O livro da blogosfera 
em defesa da democracia". 
Organizado pelo jornalista 
Renato Rovai, o lançamento 
analisa a ruptura 
democrática no País.


