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No Masp
  O Masp dedica 

2018 às histórias afro-
-atlânticas, que come-
çam com duas exposi-
ções: "Imagens do Alei-
jadinho", com ícones 
do barroco, e "Maria 
Auxiliadora: vida cotidia-
na, pintura e resistência", 

com obras da artista mineira. O Museu 
lançou um catálogo com reproduções 
das obras expostas. As exposições têm 
entrada franca às terças-feiras.

  No dia 07 
de abril, a escri-
tora Lilia Moritz 
Schwarcz fará pa-
lestra gratuita no 
Auditório do Mu-
seu com o tema 
“Lima Barreto - 
Triste Visionário”. 
O escritor produ-
ziu uma obra comprometida com os 
excluídos no período pós-abolição. 
A palestra será às 11 da manhã. Ins-
crições no próprio Masp, na Avenida 
Paulista, 1578.

Parada LGBT
A 22ª Parada do 

Orgulho LGBT de São 
Paulo terá as eleições 
como tema. Com o 
slogan "Poder pra LGBTI+, Nosso Voto, 
Nossa Voz”, a Parada vai à Avenida 
Paulista no dia 03 de junho. 

Teatro e Resistência
Está em cartaz até o 

dia 15 de abril, no Sesc 
Santo André, o Projeto 
“Teatro Político do ABC: 
identidade e resistência”, 
que reúne espetáculos 
sobre as relações entre 
teatro e política no ABC Paulista. O Sesc 
fica na Rua Tamarutaca, 302, na Vila 
Guiomar. A programação completa está 
no site www.sescsp.org.br/santoandre

Respostas 
para o Amanhã

Estão abertas as ins-
crições para a 5ª edição 
do Prêmio Respostas 
para o Amanhã, voltado para professo-
res e alunos do Ensino Médio de esco-
las públicas. Coordenado pelo Centro 
de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária, o Prêmio 
dá visibilidade a projetos que integrem 
as disciplinas a projetos em prol da 
comunidade. As inscrições devem ser 
feitas pelos professores no site https://
respostasparaoamanha.com.br 

Anne Frank 
A Casa das Rosas 

promove, entre os dias 
06 e 08 de abril, uma 
releitura da história 
de Anne Frank, a adolescente judia que 
escreveu um diário sobre os horrores da 
II Guerra. A peça integra a programação 
sobre migração, que acontece na Casa 
localizada na Avenida Paulista, 37.

Dia Azul
Desde 2008, celebra-

-se em 02 de abril o 
Dia Mundial de Cons-
cientização do Autismo, 
transtorno que afeta 70 
milhões de pessoas no 
mundo; dois milhões delas no Brasil. 
Várias ações marcam a data, inclusive 
o uso da cor azul, para conscientizar 
sobre a importância da inclusão.

A Editora Boitempo acaba de 
lançar "Gênero e desigualdades: 
limites da democracia no Brasil", 
da socióloga Flávia Birolli. O 
livro sobre as transformações 
nas relações de gêneros 
ocorridas nas últimas décadas 
foi lançado durante debates 
do Ciclo Diálogos Capitais, 
promovido pela Revista Carta. 
Destaque ainda para a Editora 
da USP que está relançando "Os 
Parceiros do Rio Bonito”, clássico 
do crítico Antonio Cândido sobre 
os efeitos da industrialização na 
cultura caipira.

Coletivo de Escritores
 Será no próximo sábado, 07 de abril, o 

novo encontro do Coletivo de Escritores da APEO-
ESP. O Sindicato terá pela primeira vez estande 
na Bienal do Livro. Os interessados em participar 
do Encontro e do estande da APEOESP devem 
escrever para juvenalpenteadon@gmail.com. 

 Também no dia 07, o conselheiro 
da APEOESP Sérgio Demetre lança dois 
livros na subsede Poá/Ferraz. Especialista 
em xadrez, o professor publicou, pela Scor-
tecci Editora,“Xadrez como instrumento de 
combate ao desinteresse pela educação 
formal" e "Xadrez: um esporte e uma arte 
ao alcance de todos”. 


