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Referência contra a epidemia da
intolerância, “Antifa - o Manual
Antifascista”, do historiador
Mark Bray, aborda a resistência
aos que pregam a supremacia
branca e disseminam o racismo
e o machismo.
Destaque ainda para
“Desinformação: crise política
e saídas democráticas para as
fake news”, uma parceria da
Editora Veneta com o Coletivo
Intervozes. O e-book, lançado no
último mês, está à venda no link
https://bit.ly/3dJWbK9.

Vítimas da negligência Exaltação à cultura
O Brasil encerrou o mês de
junho com quase 60 mil mortos
pela Covid-19,
De acordo com
o Conselho Nacional dos Secretários
de Saúde, o País contabilizava 59.594
mortos e 1.402.041 doentes desde o
início da epidemia, em março, até 30 de
junho. Enquanto isso, generais ocupam
o Ministério da Saúde, sem titular desde
o dia 15 de maio.

Violência policial
Integrante do Conselho
Regional da APEOESP em Orlândia, a professora Mariene
Guioto teve sua casa atacada
com bombas na madrugada
do dia 28 de junho. O atentado aconteceu após ameaças
de PMs à professora, que é
presidente do diretório municipal do PT de
Nuporanga. Os policiais envolvidos no caso
foram afastados da corporação.

A cantora Teresa Cristina tornou-se referência
da onda de lives
musicais na quarentena. Caetano Veloso, Marisa Monte
e o ex-presidente Lula foram alguns
dos convidados das aguardadas lives
noturnas da sambista, que canta à capela clássicos da música brasileira, como
Chico Buarque, Gil, Cartola e Noel Rosa.
Acompanhe pelo Instagram e YouTube.

Arte que transforma

Inspirados por desenhos selecionados entre os estudantes da rede pública,
o muralista Eduardo Kobra e outros artistas estão transformando a EE Professor
Raul Brasil, alvo do massacre de Suzano.
Os muros coloridos pela arte farão da
escola uma galeria a céu aberto.

Disciplinas

Ciências e Geografia - Estão abertas as ins-

crições para o curso EaD
de Eficiência Energética,
elaborado especialmente
para os professores de Ciências e Geografia. Os participantes receberão certificados e vão concorrer a um notebook.
Inscrições e informações no site www.
educacaocomenergia.com.br

Inglês - A Cultura Inglesa acaba de
lançar o Speaking Boost, um aplicativo
gratuito de mensagens para incentivar a
conversação em inglês. O download do
Speaking está disponível na PlayStore.
Para mais informações, acesse o perfil da
Cultura Inglesa nas redes sociais.

Cartunistas na
mira da censura
Muito aplicada
durante a ditadura,
a Lei de Segurança
Nacional foi acionada por Jair Bolsonaro, para investigar o jornalista Ricardo Noblat, pela publicação de
uma charge na qual o presidente aparece
junto à suástica, símbolo nazista.
A charge do cartunista Aroeira não é a
única na mira dos censores; a Associação
de Oficiais Militares do Estado de São Paulo
processou Laerte, João Montanaro, Alberto Benett e Claudio Mor, cartunistas que
criaram charges críticas à violência policial,
após o massacre no Baile de Paraisópolis,
em dezembro de 2019.

Bem Viver
Saúde e alimentação equilibrada
são alguns dos temas do Programa Bem
Viver, que é transmitido de segunda a
sexta-feira, às 11 da manhã, na Rádio
Brasil Atual. O programa também está
disponível nas plataformas de streaming.

