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Crimes contra a 
humanidade

 Jair Bolsonaro foi denunciado por 
crimes contra a humanidade, na gestão 
da epidemia de coronavírus. A denúncia 
foi apresentada ao Tribunal Penal Interna-
cional de Haia, na Holanda, no dia 26 de 
julho, por entidades que representam os 
trabalhadores brasileiros; entre elas, a CUT, 
que realiza em 07 de agosto o Dia Nacional 
de Luta em Defesa da Vida e dos Empregos.

Luto: não éum 
número!

 O jornalista e 
músico Rodrigo Ro-
drigues faleceu no 
último dia 28, ví-
tima de Covid-19.  
Apresentador da 
SporTV, com passa-
gens pelas maiores 

emissoras do País, Rodrigo era guitarrista 
da Banda “The Soundtrackers”, que in-
terpreta canções clássicas do cinema, e 
autor do Almanaque da Música Pop no 
Cinema, entre outros livros. O jornalista é 
uma das quase 100 mil vítimas da doença 
no Brasil, que é um dos únicos países do 
mundo que está na assustadora média 
de mil mortes diárias pela pandemia, há 
mais de sete semanas.Escolas saudáveis

 Em par-
ceria inédita 
com o Institu-
to de Arquite-
tos do Brasil, 
a APEOESP abriu uma consulta pública 
sobre escolas saudáveis. O Sindicato e o 
Instituto querem a opinião dos profes-
sores para elaborar o “Manual Técnico 
de Estratégias para Escolas Saudáveis”. 
Informações no site www.apeoesp.org.br

Live do Caetano
 Ícone da MPB, Cae-

tano Veloso vai come-
morar 78 anos no dia 07 
de agosto, com umas das 
mais aguardadas lives da quarentena. O 
show caseiro com os filhos Moreno, Zeca 
e Tom será transmitido pela GloboPlay, 
a partir das 21h30.

Coisa mais Linda
 A série Coi-

sa Mais Linda foi 
eleita uma das 
melhores produ-
ções da Netflix, 

em 2020. Ambientada no Rio de Janeiro 
na década de 50, a série retrata o surgi-
mento da bossa nova, a luta das mulheres 
para obter um lugar no mercado de tra-
balho e a construção de Brasília. Fora do 
Brasil, a série tem o título de “Girls From 
Ipanema”, em referência a uma das mais 
famosas músicas brasileiras.

Ô de Casa
Com um amplo e rico repertório, o 

grupo de cultura popular ‘Ô de Casa’ re-
úne alunos do Departamento de História 
da USP e professores das redes pública 
e particular. Eles atuam em espetáculos 
de música e poesia e agora, como toda 
a classe artística, estão se aprimorando 
nas transmissões virtuais. Conheça, as-
sista e participe, através do YouTube e 
Facebook do Grupo Ô de Casa.

Arte Fora do Museu
 No ar há dez anos, o 

Portal Arte Fora do Museu 
ampliou seu acervo e ad-
quiriu outro status com o 
isolamento social, imposto 
pela pandemia. Trata-se 
de uma galeria virtual com 
aproximadamente 2 mil obras espalhadas 
por espaços públicos de diversas cidades. 
São pinturas, esculturas e grafites reunidos 
em roteiros temáticos, como o de obras 
criadas durante a quarentena. Visite: 
https://arteforadomuseu.com.br/

Considerada um das primeiras 
obras literárias sobre o Brasil 
atormentado pelos desmandos de 
Bolsonaro, “A Tensão Superficial 
do Tempo” tem um professor como 
protagonista. O livro do escritor 
Cristovão Tezza foi lançado pela 
Editora Todavia. Destaque ainda 
para “Covid-19 e a crise urbana”, 
que reúne ensaios de 12 autores 
do Grupo de Geografia Urbana 
Crítica Radical da USP. Disponível 
para download gratuito no Portal 
de Livros da USP, a obra é da 
Editora FFLCH. Leia em http://
www.livrosabertos.sibi.usp.br/
portaldelivrosUSP


