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Terapia para
professores

“Descarbonário”, da Editora Ubook,
foi o último livro de Alfredo Sirkis,
que faleceu no dia 10 de julho
no Rio de Janeiro. O político e
jornalista, um dos pioneiros na luta
ambiental no Brasil, ganhou um
Prêmio Jabuti, em 1981, com o best
seller “Os Carbonários”, sobre sua
participação na luta armada.
Chega às livrarias “Democracia
Futból Club” da Editora Ludopédio.
O jornalista Roberto Jardim reuniu
a história de ícones do futebol,
engajados na resistência política,
entre eles Sócrates, da democracia
corintiana, o botafoguense
Afonsinho e Reinaldo, do Atlético
Mineiro, que homenageava os
Panteras Negras a cada gol.

Cientista trabalhando
O Brasil está entre os onze países
com mais trabalhos
científicos sobre a
Covid-19, à frente
de países como Suíça e Japão; 98% destes
trabalhos estão nas instituições públicas
que, mesmo profundamente afetadas
pelos cortes orçamentários, lutam contra
o tempo, para descobrir vacina e remédios
para combater o coronavírus, que já matou
aproximadamente 80 mil brasileiros.

As Fundações Quero
na Escola e SM acabam
de lançar o Projeto Apoio
Emocional, que oferece sessões gratuitas
com psicólogos e psicoterapeutas focados
na valorização da saúde emocional dos
educadores no contexto da pandemia.
Os educadores podem inscrever-se
para pedir uma escuta para si, uma roda
virtual com os alunos ou ainda uma aula
sobre a abordagem do tema através
do site www.queronaescola.com.br/
apoioemocional

Centenário do
Professor Florestan

Vai até o dia 29 de julho o Ciclo virtual que a USP realiza em homenagem
ao centenário do sociólogo Florestan
Fernandes. As palestras podem ser
acompanhadas no YouTube da FFLCH. A
Editora Expressão Popular oferece descontos nos livros do intelectual, nascido
em 22 de julho de 1920.
Falecido em 1995, Florestan é hoje
nome de uma Fundação em Diadema, da
Escola Nacional do MST, em Guararema,
e do Auditório da APEOESP, na Praça da
República.

Feito em Casa
A Netflix reuniu
17 cineastas de vários nacionalidades
na série “Feito em
Casa”. Confinados, eles produziram um
registro histórico do atual momento,
em curtas-metragens que retratam as
emoções desta longa quarentena.

Impeachment

Chico Buarque, o comentarista e
ex-jogador Casagrande e outras personalidades apresentaram à Câmara dos
Deputados no último dia 14 mais um
pedido de impeachment de Bolsonaro.
O documento tem ainda a assinatura de
entidades como a CUT e a Associação
Brasileira de Juristas pela Democracia.
Na extensa lista de crimes que justificam o impeachment estão a desastrosa
gestão da pandemia de Covid-19 e o
desmatamento da Amazônia.

Faz escuro,
mas eu canto
A Fundação Bienal
transferiu para o final de
2021 a 34ª Bienal Internacional de Artes
de São Paulo, cujo tema é “Faz escuro,
mas eu canto”. As atividades educativas,
iniciadas no último mês de fevereiro,
prosseguem e podem ser acompanhadas
no site www.bienal.org.br

É urgente não silenciar

Celebrado em 25 de julho, o Dia
Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha também marca no
Brasil a memória da líder quilombola Tereza de Benguela. Para destacar a importância da data, o Instituto Alana reuniu
projetos protagonizados por estudantes
negras, que foram destaques na mais
recente edição do Desafio Criativos da
Escola. Confira no site www.alana.org.br

