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Cinema grátis
“O Invasor 

americano” é o 
próximo filme 
que será exibido 
no CineClub da 
subsede Sudes-
te da APEOESP. 
Em mais uma 
crítica ao 'ameri-
can way of life', 
o premiado di-
retor Michael 

Moore é um espião das bem sucedidas 
políticas públicas europeias. Sessão 
gratuita no dia 26 de maio, às 15h00, 
na subsede localizada na Rua Manoel 
de Paiva, 224, na Vila Mariana.

Bienal: Afinidades 
afetivas

Com o tema "Afini-
dades afetivas", a 33ª 
Bienal de São Paulo 
terá como meta va-
lorizar a experiência 
individual do espec-
tador na apreciação 
das obras de arte. A tradicional mostra 
no Pavilhão do Ibirapuera começa só 
em 07 de setembro, mas a Fundação 
Bienal já lançou a publicação educa-
tiva desta edição, disponível no site 
http://bienal.org.br.

Não aos cortes sociais!

Exposições
África • Ex-África, em 

cartaz no Centro Cultural 
Banco do Brasil, reúne 
esculturas, fotografias e 
pinturas de 20 renomados 
artistas plásticos do conti-
nente africano. A exposi-
ção está organizada em quatro módulos: 
Ecos da História, Corpos e Retratos, O 
Drama Urbano e Explosões Musicais. A 
entrada é gratuita e o CCBB fica na Rua 
Álvares Penteado, 112, no Centro.

Diálogo com o 
Tempo • Está em 
cartaz na Unibes 
Cultural "Diálogo 
com o Tempo", 
uma exposição interativa que já passou 
pela Alemanha, Suíça, Finlândia, Israel, 
Singapura e Taiwan. Em foco, o envelhe-
cimento feliz e saudável. A Unibes fica na 
Rua Oscar Feire, 2.500, no Metrô Sumaré.

Fotografia • Sempre 
lembrado na literatura 
e na música, Mário de 
Andrade também foi 
fotógrafo e precursor 
das selfies. "Mário Fotógrafo" exibe 
autoretratos e imagens de paisagens e 
personagens das viagens literárias do 
escritor. A exposição está na Casa Má-
rio de Andrade, na Rua Lopes Chaves, 
546, na Barra Funda. 

Se divertir faz bem
O Playcenter Fa-

mily criou um pro-
jeto pedagógico 
que une diversão 
ao aprendizado. 

"Por que se divertir faz bem!?" será uti-
lizado durante as excursões escolares ao 
parque, localizado no Shopping Leste 
Aricanduva. Mais informações, através 
do e-mail: escolas@playcenter.com.br

A Cátedra Unesco de Direito    
 à Educação da USP lançou 

"Direito à Educação e direitos 
na educação", livro de 500 
páginas com artigos de 
abordagem multidisciplinar 
sobre o tema. O e-book está 
disponível para download 
gratuito no link https://goo.
gl/ZJ4z81. Destaque ainda 
para "O que o Sol faz com as 
flores", da artista multimídia 
Rupi Kaur. O livro de poesia, 
ilustrado pela própria poeta, 
aborda temas universais, 
como a juventude e o 
amadurecimento. 

Lançada no Fórum Social Mundial, 
a Campanha "Direitos Valem Mais, Não 
aos Cortes Sociais: por uma economia 
a favor da vida e contra todas as de-
sigualdades" reúne diversas entidades 
da sociedade civil e movimentos sociais 
em uma mobilização contra a Emenda 
do Teto dos Gastos Sociais, que reduz 
o gasto público em Educação, Saúde 
e outras áreas essenciais. Saiba como 
participar no site www.direitosvalem 
mais.org.br.

Ação Educativa
Criado em 2017, o Centro de For-

mação da Ação Educativa tem desen-
volvido uma extensa programação de 
cursos, oficinas, seminários e rodas 
de conversa voltada a cultura, artes e 
direitos humanos. Veja a programação 
no site http://centrodeformacao.acao 
educativa.org.br/cursos


