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Arte fora do Museu
Duas serpentes flu-

tuantes no Lago do Par-
que do Ibirapuera, cha-
madas de “Entidades”, 
trazem a simbologia 
indígena para um dos 
endereços mais icônicos 
de São Paulo. Elas foram criadas pelo artista Jaider 
Esbell, escritor e ativista que faleceu no dia 02 de 
novembro. Representante da etnia Makuxi, Esbell 
é um dos destaques da 34ª Bienal Internacional de 
Artes de São Paulo, que está nos seus últimos dias. 

Exposição em palacete
São Paulo tem 

um novo espaço 
cultural, instala-
do em um pala-
cete que já abri-
gou os Consu-
lados da Suécia 
e do Japão. É o 
Instituto Artium, 
que expõe a obra do artista suíço 
Felice Varini. A entrada é gratuita 
e o Artium fica na Rua Piauí, 874, 
em Higienópolis.

Língua Portuguesa 
A Khan Academy criou um cur-

so gratuito de Língua Portuguesa, 
com conteúdo do 3º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental. O material, 
que pode ser utilizado como re-
forço, está alinhado à Base Na-
cional Comum Curricular. Acesse 
https://pt.khanacademy.org

Centenário do Patrono
O Instituto Itaú Cultural prorrogou até janeiro a 

temporada da Ocupação dedicada a Paulo Freire. 
A Plataforma Itaú Cultural Play também dedica a 
edição 2021 da Mostra Ciranda de Filmes à Edu-
cação, em homenagem ao Patrono. O Instituto 
f ica na Avenida Paulista, 149. Acesse https://www.
itaucultural.org.br/ocupacao/paulo-freire/

Luta contra a Aids
 A APEOESP lança a 8ª edi-

ção do Boletim Laço Vermelho, 
dedicado ao engajamento dos 
professores na luta contra a Aids. 
Distribuída nas subsedes do Sin-
dicato, a publicação aborda os 40 
anos da pandemia de HIV/Aids e 
faz uma homenagem a dois íco-
nes, que tiveram suas vidas pre-
cocemente interrompidas pelo 
HIV há cerca de 30 anos: Cazuza 

e Freddie Mercury.

Show gratuito
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 

04 de dezembro, será comemorado com show 
gratuito dos Paralamas do Sucesso, no Parque do 
Anhembi. Para participar, é preciso fazer inscrição 
prévia através do e-mail cerimonialsmped@prefei-
tura.sp.gov.br. Também é obrigatório apresentar 
comprovante de vacina ou teste PCR negativo. 

Ler para resistir!
A Festa Literária do Ceará, que 

não acontecia desde 2016, voltou 
em formato virtual. O tema desta 
6ª edição, que vai até o dia 09 de 
dezembro, é Ler Para Resistir. Escri-

tores premiados participam do evento, abordando temas como a con-
dição feminina, o racismo e tantos outros temas que merecem reflexão. 
Acompanhe as lives na página do evento: https://linktr.ee/flacceara

A Editora Moderna acaba de lançar a 
biografia do sociólogo Betinho para 
crianças e adolescentes. “Muito prazer, 
sou o Betinho”, de José Roberto Torero, 
conta a vida de Herbert de Souza em 
sete capítulos, que retratam as diversas 
lutas do personagem. Destaque ainda 
para “Uma Nova História, Feita de 
Histórias: Personalidades Invisibilizadas 
da História do Brasil”, livro que reúne 
biografias de afrobrasileiros talentosos 
e pioneiros, como o multiartista De 
Chocolat e a doutora Berenice Kikuchi.


