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Conte sua história
 A cineasta Petra 

Costa, do premia-
do “Democracia em 
Vertigem”, vai reu-
nir narrativas sobre 
a pandemia do coro-

navírus. “Queremos fazer um mosaico  
com diferentes visões de Brasil”, explica 
Petra, que já está recebendo vídeos 
para o Projeto Dystopia. As filmagens 
podem ser enviadas para o e-mail dy-
topia@buscavidafilmes.com

A arte de ajudar

O muralista Eduardo Kobra trans-
formou seu próximo grafite, que será 
pintado em São Paulo e Nova York, 
em serigrafias para presentear quem 
socorrer pessoas em situação de rua, 
através da Campanha A Arte de Ajudar. 
A obra retrata cinco crianças em pose 
de oração, representando diferentes 
raças, crenças e nações. 

Arte na Escola Cidadã
Estão abertas as inscrições para a 

21 ª edição do Prêmio Arte na Escola 
Cidadã, que vai destacar os professores 
que desenvolvem trabalhos artísticos 
na Educação Básica. Todos os inscri-
tos - premiados ou não - ganham do 
Instituto Arte na Escola um material 
educativo inspirado na obra de Siron 
Franco, o artista homenageado nesta 
edição. O regulamento e a ficha de 
inscrição estão no site http://artena-
escola.org.br/premio2020/

Literatura Acessível
 Com foco na temática da inclusão 

e da acessibilidade, o Instituto Incluir 
acaba de lançar a Coletânea Literatu-
ra Acessível em multiformato: Libras, 
Braille, Audiodescrição e Pictograma. 
Neste período de quarentena, a ins-
tituição disponibiliza os livros no site 
http://literaturaacessivel.com.br 

Na TV, o Patrono 
da Educação

Acaba de estrear na TV Sesc, “Paulo 
Freire - Um homem do mundo”, uma 
série de cinco capítulos, produzida em 
parceria com o Consulado Geral da 
Suiça em São Paulo. A série destaca a 
experiência internacional, o exílio e a 
atuação de Paulo Freire na Secretaria 
da Educação de São Paulo. 

Uma outra epidemia
O número de mu-

lheres vítimas de femi-
nicidio quase dobrou 
em São Paulo durante 
a quarentena. A força-
-tarefa Justiceiras criou 

até um grupo de whatsapp para socorrer 
as vítimas. A violência doméstica é uma 
epidemia que tem sido agravada pelo iso-
lamento social. Países como Chile, Itália e 
França intensificaram as políticas públicas 
de combate à violência de gênero. O 
whatsapp das Justiceiras, parceria dos 
Institutos Nelson Wilians, Justiça de Saia e 
Bem Querer Mulher, é (11) 9 9639 1212. 

Chorare
A Associação 

dos Cartunistas do 
Brasil abriu uma ex-
posição virtual para 
homenagear o can-
tor e compositor 
Moraes Moreira, 
que faleceu no dia 13 de abril. Autor de 
clássicos da MPB, como “Lá vem o Brasil 
descendo a ladeira”, e “Pombo Correio”, 
o músico foi um dos fundadores do 
histórico grupo Novos Baianos, um dos 
primeiros cantores de trio elétrico, deixou 
40 discos e traduziu com talento a alma 
festiva e carnavalesca do povo brasileiro. 
A exposição ‘Cantare’ pode ser conferida 
no Pop&Arte do G1

A Nova Fronteira é a 
Editora de Rubem Fonseca, 
o escritor mineiro que 
faleceu no último dia 15 
deixando como legado 
uma vasta obra, agraciada 
com o Prêmio Camões. 
Destaque para “Agosto” 
e “Lucia McCartney”, que 
foram adaptadas com 
grande sucesso para a TV. A 
literatura latino-americana 
perdeu ainda dois outros 
grandes nomes, na última 
semana: também mestre no 
gênero policial, o escritor 
e psicanalista Luiz Alfredo 
Garcia-Roza morreu no Rio 
de Janeiro; o chileno Luis 
Sepúlveda, autor de mais de 
20 romances, foi vítima da 
Covid-19 na Espanha.


