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Pela Amazônia
Preocupados com o 

cenário de destruição e 
genocídio do governo de 
Bolsonaro, ativistas de 
todo o planeta realizam 
a 1ª Assembleia Mundial 
pela Amazônia, nos dias 

18 e 19 de julho. Acompanhe pelo You-
tube e Facebook @asambleamazonica.

Dia do Rock
Rádios e plata-

formas de streaming 
comemoram o Dia 
Mundial do Rock nes-
te 13 de julho. A data 

é relacionada ao Festival Live Aid, que 
ocorreu em 1985 e reuniu os maiores 
artistas do mundo no combate à fome 
na Etiópia. O Brasil também celebrou 
no último dia 07 a memória de um dos 
maiores ícones do rock nacional: Cazuza, 
que faleceu há 30 anos.

Saúde Mental
O Hospital das Clínicas 

criou o aplicativo COMVC, 
com vídeos educativos 
sobre saúde mental, relaxamento e re-
solução de problemas. Elaborado inicial-
mente para dar suporte aos profissionais 
que atuam na linha de frente contra a 
Covid-19, o aplicativo gratuito está dis-
ponível no Google Play e na App Store.

Luto
Faleceu no último dia 
06 o compositor italiano 
Ennio Morricone, autor 
de trilhas sonoras cine-

matográficas inesquecíveis, como a de 
“Cinema Paradiso”, vencedor de dois 
Oscars e outras dezenas de prêmios.

O Brasil perdeu, no 
dia 05 de julho, o escri-
tor e dramaturgo An-
tônio Bivar, vitimado 
pela Covid-19. Entre outras obras, Bivar 
escreveu “Abre a Janela e Deixa Entrar 
o Ar Puro e o Sol da Manhã”, pela qual 
ganhou o Prêmio Molière. 

Telas e Janelas
Professores e estu-

dantes têm até o dia 20 
de julho para inscrever 
vídeos produzidos no 
contexto educacional, 
na 15ª Mostra de Cine-
ma de Ouro Preto. Os vídeos de até 03 
minutos devem abordar o tema “Telas e 
Janelas: Tempo de Cuidado, Delicadeza 
e Contato”. Regulamento e inscrições 
no site do Festival: www.cineop.com.br

Professor 
Transformador

Os vencedores do Prêmio Professor 
Transformador serão anunciados em 
evento, que vai reunir especialistas em 
Educação nos dias 14 e 15 de julho. Em 
pauta,soluções educacionais para a su-
peração da crise gerada pela pandemia.

O evento online é aberto e gratuito. 
Inscrições através do link https://bit.ly/
premiotransformador

ECA – 30 anos

O Estatuto da Criança e do Adoles-
cente completa 30 anos neste 13 de 
julho. A importância do Estatuto para 
os Direitos Humanos no Brasil é tema 
do Projeto Crescer sem Violência, que 
oferece uma série de conteúdos no site 
www.crescersemviolencia.org.br

Na Unifesp
A Universidade Federal de São Paulo 

realiza em ambiente totalmente virtual a 
edição 2020 do seu Congresso Acadêmico. 
De 13 a 17 de julho, o Congresso vai abor-
dar Educação, Saúde, Ciências e questões 
relacionadas à democracia. Programação 
completa e acesso para inscrição gratuita 
em www.congresso.unifesp.br

A Editora Record lança nesta 
semana “Diário da Catástrofe 
Brasileira - O inimaginável foi 
eleito”, livro que o escritor Ricardo 
Lísias começou a escrever na 
noite de 28 de outubro de 2018, 
sob o impacto da vitória do mais 
agressivo político já eleito no Brasil. 

Está disponível para download 
gratuito, no site da Editora 
Tirant Brasil, o e-book “Relações 
Indecentes”, uma seleção de 
23 autores sobre a série de 
reportagens que ficou conhecida 
como “Vaza Jato”. O título do 
prefácio de Maria Inês Nassif 
explica a obra: “como uma elite 
raivosa enfiou uma faca no coração 
da democracia”. 


