Nº 602
A escritora Ana Beatriz Brandão lança,
no próximo sábado, dia 28, "A Garota das
Sapatilhas Brancas", livro que conta a
história de amor entre uma bailarina e um
garoto portador de doença degenerativa.
Parte dos direitos autorais do livro
da Verus Editora vai para entidades
de apoio aos pacientes com Esclerose
Lateral Amiotrófica, a ELA, que atinge o
protagonista da história.

Amigos da Carta
A Associação Brasileira de Imprensa
lançou no Rio de Janeiro uma campanha em defesa da Revista Carta Capital. Intelectuais, movimentos sociais e
sindicais estão engajados na manutenção da Revista, que é um símbolo de
resistência democrática. Participe da
Sociedade de Amigos da Carta Capital:
http://assinecarta.com.br

CineClub Sudeste
A 41ª Mostra Internacional de Cinema vai até o dia
1º de novembro.
No clima cinéfilo,
que traz a São Paulo
394 filmes de 59
países, a Subsede
Sudeste da APEOESP reinaugura seu
CineClub com uma seleção de filmes
premiados. No dia 28 de outubro, a
atração é "Que horas ela volta", com
Regina Casé. Em novembro, o CineClub
exibe "Aquarius", com Sonia Braga, e
em dezembro, "Do Outro Lado do Paraíso", com Eduardo Moscovis. Assista
na subsede, localizada na Rua Manoel
de Paiva, 224, na Vila Mariana.

Histórias da
Sexualidade
O Masp acaba de
inaugurar a exposição
"Histórias da Sexualidade". São mais de
trezentas obras de
artistas como Degas,
Picasso e Gauguin,
além de peças da
arte pré-colombiana
à arte moderna. A
abertura da exposição, no último dia
19, foi marcada por protestos da classe
artística contra a censura. O Masp tem entrada franca às terças e meia-entrada para
professores nos demais dias da semana.

Fórum Social 2018
A Universidade
Federal da Bahia realizou, na última semana, um Seminário Internacional, preparatório ao Fórum Social
Mundial de 2018, que acontecerá em
março em Salvador. Ativistas de movimentos sociais da África, América Latina,
Canadá e Europa estão engajados no
Fórum, que é um espaço de resistência
ao neoliberalismo e ao golpe institucional, que atinge o Brasil. Acompanhe os
preparativos no site www.fsm2018.org
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Energia A edição nº 2 do
Boletim Água &
Energia já está
disponível para
download no
site da APEOESP, com informações
detalhadas sobre um curso de formação na questão energética para educadores. Acesse www.apeoesp.org.br
Francês - Associados à APEOESP
podem estudar francês na subsede de
São Bernardo do Campo, que já está formando um cadastro reserva para o curso
de grande procura entre os professores.
As aulas acontecem às sextas-feiras.
Mais informações: (11) 4125 6558.

Festa Literária da PUC
O Patrono da Educação Paulo Freire
será homenageado na 1ª Festa Literária
da PUC, que terá mesas de debate e
Feira de Livros com descontos de até
50%. A FLIPUC acontece entre os dias
23 e 25 de outubro no campus Monte
Alegre da PUC de São Paulo. Mais informações no site www.pucsp.br/flipuc

Aedes em exposição
Aedes: que mosquito é esse? é o
título da exposição
interativa que o Sesc Florêncio de
Abreu, localizado na região central da
capital, apresenta, para conscientizar
a população sobre a prevenção da
dengue, zika e chikungunya. O agendamento de visitas educativas pode ser
realizado através do e-mail inscricoes
@florenciodeabreu.sescsp.org.br

