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Diante das tentativas de censura 
de João Doria, em São Paulo, e 
Marcelo Crivella, no Rio, a APEOESP 
reafirma sua posição plural, diversa 
e representativa e indica “Faces 
do Sexual”, livro organizado pelo 
psicanalista Rafael Kalaf Cossi, pela 
Aller Editora, sobre as diferentes 
expressões da sexualidade. Ainda 
sobre a Bienal do Rio, destaque para o 
lançamento de “Grande Circo Favela”, 
a história do primeiro palhaço negro 
brasileiro que será tema da Escola de 
Samba Salgueiro, no Carnaval de 2020. 
O livro da Editora Estrela Cultural foi 
escrito por Otávio Júnior.

Ecos da ditadura
Estreia cancela-
da - “É este o filme que 
não consegue estrear no 
Brasil. É esta a história 
que não querem que seja 
conhecida.”. Assim, o es-
critor Mário Magalhães, 
autor da biografia do ati-

vista Carlos Marighella, anunciou o 
cancelamento da estreia nacional do 
filme inspirado no seu livro e que ga-
rantiu a Seu Jorge o Prêmio de Melhor 
Ator, no Bari International Film Festival, 
na Itália. Dirigido por Wagner Moura, 
Marighella estrearia no Brasil no Dia da 
Consciência Negra, 20 de novembro.

Ocupação Herzog - A 46ª 
Ocupação Itaú Cultural é dedicada ao 
jornalista Vladimir Herzog, assassina-
do em 1975 pela ditadura brasileira. 
Fotografias, reportagens e documen-
tos relembram a história do jornalista. 
A Ocupação pode ser visitada até o 
dia 20 de outubro. O Itaú Cultural 
fica na Avenida Paulista, 149.

O poder da Educação
“Malala, a menina 

que queria ir para a 
escola” acaba de estre-
ar no teatro Procópio 
Ferreira. Com músicas 
de Adriana Calcanhoto, 
o espetáculo é baseado 
no livro que narra a 

viagem da jornalista Adriana Carran-
ca ao Paquistão, após o ataque do 
Talibã contra a garota que defende o 
direito feminino à educação. O Teatro 
Procópio Ferreira fica na Rua Augusta, 
2.823, em Cerqueira César.

25 anos de 
resistência

A Revista Carta Capital 
está comemorando 25 
anos com uma série de promoções 
para novos assinantes. Em suas edições 
semanais, Carta destaca reportagens 
sobre democracia, direitos humanos e 
políticas públicas. Acesse www.carta 
capital.com.br e escolha a sua assinatura.

Formação
Infância - Termina no dia 19 de 

setembro o prazo de inscrição para 
o VIII Simpósio Internacional de De-
senvolvimento da Primeira Infância. 
O Simpósio do Núcleo Ciência Pela 
Infância, que vai acontecer na Es-
tação São Paulo em outubro, será 
transmitido ao vivo. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas através 
do site https://ncpi.org.br 

Paulo Freire - Será entre os 
dias 19 e 27 de setembro a Semana 
Paulo Freire, em homenagem aos 
98 anos do nascimento do Patrono 
da Educação Brasileira. Inscreva-se 
e baixe o audiolivro “Pedagogia 
do Oprimido”: eadfreiriana.org/ 
semanapaulofreire/ 

Poder da Imaginação - O Cen-
tro de Pesquisa e Formação do Sesc 
realiza até o dia 27 de setembro a sé-
rie “O Poder da Imaginação”. São seis 
encontros sobre o papel das artes, das 
ciências e da fé nas transformações 
sociais. Informações e inscrições 
pelo site sescsp.org.br/cpf.

Corrida contra 
o Câncer

São Paulo realiza no dia 29 de se-
tembro, a 58ª Corrida e Caminhada 
contra o Câncer de Mama. A corrida 
abre as atividades do Outubro Rosa, 
que promove o engajamento na luta 
contra a doença. Homens e mulheres 
podem se inscrever através do site 
www.corridaibcc.com.br. 


