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Crime contra a 
humanidade

Um estudo que estima que até 
1,1 milhão de brasileiros poderiam 
morrer, caso as medidas de prevenção 
ao coronavírus não fossem adotadas, 
embasa a denúncia contra Jair Bolso-
naro levada ao Tribunal Internacional 
de Haia pela Associação Brasileira de 
Juristas pela Democracia. 

Shakespeare 
na quarentena

Conhecido como 
dramaturgo, William 
Skakespeare escre-
veu sua obra poética 
e também clássicos 
como Macbeth e Rei Lear enquanto 
Londres estava em isolamento imposto 
pela peste bubônica. Em meio ao pânico 
frente à infecção transmitida pelo rato, 
Shakespeare escreveu o Soneto 116, que 
fala sobre amor e união. A atriz Mika Lins 
acaba de lançar em seu Instagram vídeos 
com o Soneto. Assista em @mikalinz 

Coração tranquilo
Usar o tem-

po para ler e 
aprender, como 
a  A P E O E S P 
sempre incenti-
vou através do Boletim Educacional, é 
uma das opções para enfrentar o iso-
lamento social, imposto pela endemia 
da Covi-19. A Revista Brasil Atual criou 
uma seção com muitas outras dicas 
para cuidar da saúde física e mental 
neste momento. Na seção Coração 
Tranquilo, é possível aprender sobre 
os benefícios da yoga, do pilates, da 
meditação e até do vinho e do café. 
Acesse https://www.redebrasilatual.
com.br/coracao-tranquilo/2020/04/
rba-coluna-dicas-ficar-casa/

Bienal no sofá
A Bienal de São Paulo 

desenvolveu ações digi-
tais, que permitem que 
o internauta possa, por 
exemplo, conhecer o con-
teúdo de cada edição do 

evento, desde a sua criação em 1951. 
Ainda no site, é possível também ter 
todos os catálogos das mostras, dispo-
níveis  para download gratuito, além 
de outras publicações da Fundação 
Bienal, que acaba de anunciar que 
sua 34 ª edição foi adiada para 03 de 
outubro e irá incorporar as mostras e 
performances previstas para acontecer 
entre abril e agosto de 2020.  Acesse 
http://bienal.org.br

Olimpíada de História 
Após adiar a re-

alização de sua 12ª 
edição por causa da 
pandemia, a Olimpí-

ada Nacional em História do Brasil vai 
realizar a “Pré-ONHB 2020”, uma versão 
gratuita e totalmente online, que será 
realizada de 27 de abril a 22 de maio. 
Mais informações e inscrições no site 
www.olimpiadadehistoria.com.br/

Educação em 
Direitos Humanos

A EaD Freiriana vai 
realizar pela primeira vez 
uma jornada dedicada 
ao tema Educação em 
Direitos Humanos. Serão 
quatro videoaulas, com início em 02 de 
maio. Programação e inscrições no site 
www.eadfreiriana.org/jornada-edh

 Com planos de es-
tudo personalizados, a 
Plataforma Geek está 
oferecendo 20 mil va-
gas gratuitas para alunos de escolas 
públicas estudarem para o ENEM e os 
vestibulares. A plataforma foi selecionada 
como a ferramenta oficial de estudos 
para o ENEM. Para participar do processo 
seletivo para bolsa, os estudantes devem 
acessar https://materiais.geekie.com.
br/bolsas-geekiegames

Um dos maiores 
pesquisadores do regime 
militar brasileiro, o jornalista 
Elio Gaspari é autor de uma 
obra sob medida para o 
atual momento. A Coleção 
Ditadura tem cinco volumes, 
com destaque para os 
três primeiros: ‘Ditadura 
Envergonhada’, ‘Ditadura 
Escancarada’ e ‘Ditadura 
Derrotada’. A Coleção 
da Editora Intrínseca é 
finalizada com um epílogo 
que acompanha a trajetória 
de quinhentos personagens 
que sobreviveram ao regime 
militar; entre eles os ex-
presidentes Luiz Inácio 
Lula da Silva e Fernando 
Henrique Cardoso.


