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Pesadelo
O Brasil en-

frenta um dos 
piores lutos de sua História. Na última 
terça-feira, 27 de abril, o País ultrapassou 
o número de mortos por coronavírus da 
China, epicentro da endemia. Para piorar 
a tragédia dos 5.017 corpos, até aquela 
data, Bolsonaro disse: “E daí? Lamento. 
Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, 
mas não faço milagre .”.

Novembro será o Mês 
LGBT em 2020

“Sejamos o 
pesadelo dos 
querem roubar 
nossa demo-
cracia” será o o 
tema do Més do Orgulho LGBT 2020, 
que foi adiado de junho para novem-
bro, devido à epidemia. Presente desde 
as primeiras Paradas realizadas em 
São Paulo, a APEOESP estará também 
nesta 24ª edição, marcada para 22 de 
novembro.

Quem escreve 
a história

As diferentes narrativas sobre a 
greve dos professores paulistas em 
2015 são abordadas no mais recente 
trabalho acadêmico, em destaque na 
seção Teses e Dissertações do site da 
APEOESP. A dissertação de mestrado 
de Luis Tavares da Silva Sobrinho, 
“Imprensa e APEOESP: a greve dos 
professores do Estado de São Paulo de 
2015”, foi defendida na Universidade 
de Santo Amaro. Confira no site.

Cinema & Literatura
A Casa Guilher-

me de Almeida 
está com inscrições 
abertas para cursos 
e palestras gratui-

tos e on-line sobre cinema e literatura. 
A programação faz parte de uma série 
de atividades que estão sendo ofere-
cidas durante este período de isola-
mento social. Confira no site www.
casaguilhermedealmeida.org.br

Diários de Sonhos
Iniciativa do Progra-

ma Criativos da Escola, 
do Instituto Alana, a 
Campanha Diários de 
Sonhos incentiva pro-

fessores e estudantes a compartilha-
rem, através de textos e vídeos, suas 
expectativas pós-quarentena. É só pos-
tar no Instagram e no Facebook com a 
hashtag #diariodesonhos e marcar o 
programa Criativos da Escola.

Existe Amor
Imagens como-

ventes e chocantes 
ilustram o clipe da 
versão de Milton Nas-
cimento e Criolo para a música “Não 
Existe Amor em SP”, lançada pelo 
rapper em 2011. O clipe, lançado no 
dia 24 de abril, através de projeções em 
edifícios de São Paulo, é uma ação da 
Campanha Existe Amor, que arrecada 
recursos para a população em situação 
de vulnerabilidade social. Veja o clipe 
no YouTube e outras plataformas.

Filmes franceses
Já está no ar 

uma seleção dos 
50 filmes mais fa-
mosos exibidos nas 
últimas edições do 
Festival Varilux de Cinema Francês. Os 
filmes podem ser assistidos gratuita-
mente, até o dia 25 de agosto, através 
da página do Festival: http://festival-
variluxemcasa.com.br/

Professores da América Latina
A Varkey Foundation lançou Atenea, a primeira comunidade de aprendizagem 

colaborativa on-line para professores na América Latina. A plataforma gratuita 
já reúne mais de 180 atividades disponíveis, que podem ser acessadas em http://
www.comunidadatenea.org com.

Apaixonada pelo Brasil, 
a escritora e jornalista 
portuguesa Alexandra 
Lucas Coelho aceitou o 
desafio de Caetano Veloso 
e escreveu um livro inteiro 
dedicado a Bahia. “Cinco 
Voltas na Bahia e um Beijo 
para Caetano Veloso” da 
Editora Bazar do Tempo, 
encerra a trilogia que inclui 
“Vai, Brasil” e “Deus-dará”. 
Destaque ainda para “A 
História do Brasil nas Ruas 
de Paris”, que o também 
jornalista Maurício Torres 
Assumpção lançou em 2014 
sobre brasileiros ilustres 
que hoje dão nomes a 
lugares na mais famosa 
cidade do mundo, como 
Santos Dumont,Tarsila do 
Amaral e Oscar Niemeyer.


