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Fotos: Divulgação

De 16 a 17 de maio acontece mais uma edição do Pint of Science,  festival internacional de

divulgação científica que acontecerá em quatro bares de Ribeirão Preto. Para os interessados em

conhecer mais sobre a teoria da relatividade, descobrir mais sobre a sociedade da informação ou

aprender sobre a inteligência artificial, essa será uma boa oportunidade. 

O objetivo do evento proposta é levar os cientistas para falar diretamente com o público em um

ambiente descontraído. Em 2016, sete municípios brasileiros participaram do festival. Este ano, a

iniciativa vai chegar a 22 cidades do país.
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No Sesc (Quintal)
Rua Tibiriçá, 50 – Centro
15h – Gratuito

07
MAI

SONS DA TARDE: CHORO
DAS 3
No Sesc (Convivência)

Rua Tibiriçá, 50 – Centro
16h – Gratuito

07
MAI

TEATRO PARA CRIANÇAS:
CABARÉ MUNDO CIRCUS
Com De Lucca Circus e Os
Profiçççionais
No Teatro Santarosa
Praça Rotary Club, 325 – City Ribeirão
16h – R$ 15 (meia ou antecipado) / R$ 30

02
MAI

FILME: "HIPÓCRATES" [+12]
Direção: Thomas Lilti (França, 2014)
No Sesc (Galpão)
Rua Tibiriçá, 50 – Centro
20h – Gratuito
*Retirar ingresso 1h antes

04
MAI

VIA JANTE CONECTADO:
FAVELADOS PELO MUNDO
Bate-papo com a jornalista Thamyra
e o ator Marcelo, moradores do Complexo do
Alemão (RJ) e criadores do blog Favelados Pelo
Mundo
No Sesc (Espaço de Tecnologias e Artes)
Rua Tibiriçá, 50 – Centro
19h30 – Gratuito

04
MAI

TEATRO: AS INIGUALÁVEIS
DESCENDO DO SALTO
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Durante as três noites do evento, o público poderá participar de 12 debates que acontecerão, a

partir das 19h30, simultaneamente nos bares das cervejarias Lund e Invicta, Cervejarium e Galeria

Artebar (ex-Fritz). O evento é gratuito e os participantes pagam o que consumirem nos bares de

cada bate-papo. Não é preciso de inscrever, basta chegar ao local com antecedência para garantir o

lugar.

Mais informações podem ser obtidas no site http://pintofscience.com.br  ou na página oficial do

evento. Confira a programação completa:

15 de maio (segunda), às 19h30

"De onde vem a consciência?" – Galeria Artebar

"A ciência do amor: aspectos biológicos e comportamentais" – Lund

"Feridas que não cicatrizam: do estresse precoce à depressão" – Invicta

"A sociedade da informação nas histórias em quadrinhos" – Cervejarium

16 de maio (terça), às 19h30

"Como a sociedade encara a ciência e o que a educação tem a ver com isso?" – Galeria

Artebar

"Do reclame ao viral: o marketing em movimento" – Lund

"Infecções e inflamação: de artrite a zika" – Invicta

"Revolução das máquinas: meu aspirador pensa?" – Cervejarium

17 de maio (quarta), às 19h30

"Memória e Património nos tempos do capitalismo: lugares e materiais" – Galeria

"Corrupto, eu?" – Lund

"23 anos em 3 horas! Einstein explica" – Invicta

"Ciências Forenses: a ciência ajudando a desvendar crimes" – Cervejarium

Endereços
Cervejarium
Av. Independência, 3.248 – Jardim Flórida

Cervejaria Invicta
Av. do Café, 1.365 – Vila Amélia

Cervejaria Lund
Rua José Roberto Vitorazzi, 325 – Nova Aliança

Galeria Artebar
Av. Professor João Fiúsa, 1.404 – Alto da Boa Vista
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MAIDESCENDO DO SALTO
(ESTREIA) [+12]
Inigualáveis Irmãs Cola
No Sesc (Galpão)
Rua Tibiriçá, 50 – Centro
19h e 21h – R$ 5 / R$ 8,50 / R$ 17
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