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Poesia contra a 
indiferença

“André Cavalcante era professor”, 
inicia o poeta Bráulio Bessa em “Inume-
ráveis”, uma homenagem aos mortos 
pela epidemia de coronavírus no Brasil. 

Chico Cesar transformou em música a 
poesia, que tem como refrão, um pedido: 
“se números frios não tocam a gente, 
espero que nomes consigam tocar”. No-
mes como o do ator Gésio Amadeu e do 
Cacique Aritana do Xingu, que faleceram 
no último dia 05, de Covid-19.

O golpe: agora no 
The Guardian

“Democracia 
em Vertigem” foi 
incluído na lista 
de documentá-
rios essenciais de 
2020, publicada 
pelo jornal britânico The Guardian. O 
filme de Petra Costa, que retrata o 
golpe contra a então presidenta Dilma 
Rousseff, retrata a ascensão da extrema 
direita no Brasil. Veja “Democracia em 
Vertigem” na Netflix.

Paulo Freire 
na Columbia 

 Alunos e dire-
tores da Colum-
bia University ini-
ciaram uma cam-
panha para que 
o nome de Paulo 
Freire substitua 
o do psicólogo Edward Thorndike no 
principal prédio da Universidade, em 
New York. O brasileiro é considerado 
o educador mais influente de todos os 
tempos, enquanto Thorndike deixou 
uma obra repleta de ideias racistas.

 Quem participar das Jornadas do Cen-
tenário de Paulo Freire, que começam no 
próximo dia 20, poderá se aprofundar 
na obra do educador, através do livro de 
Afonso Celso Scocuglia: “A história das 
ideias de Paulo Freire e a atual crise de 
paradigmas”, que tem download gratuito 
para os inscritos. Informe-se no Instituto 
de Educação e Direitos Humanos Paulo 
Freire: eadfreiriana@paulofreire

Meditar para educar
O impacto da medita-

ção para alunos e profes-
sores será tema do Fórum 
“Mindfulness: Transfor-
mações na educação”, 
que a MindKids realiza gratuitamente 
no dia 21 de agosto, através da Platafor-
ma Zoom. Para participar, é necessário 
realizar a inscrição através do Sympla, 
disponível até 24 horas antes do evento.

Novo normal no Sesc
O Sesc inicia a reabertura de suas 43 

unidades no Estado de São Paulo nesta 
segunda-feira, 10 de agosto, quase cinco 
meses após a decretação da quarentena. 
A abertura gradual nos 21 municípios 
que integram a rede Sesc prevê, nesta 
primeira etapa, o acesso com hora mar-
cada, apenas para ginástica e dentista. 

Cinema grátis 
na Assembleia

Com ingressos gratui-
tos, o Drive-In Paradiso 
está no estacionamento 
da Assembleia Legislati-

va até o dia 23 de agosto. Paradiso tem 
curadoria da cineasta Marina Person e é 
dedicado aos filmes nacionais. Os ingres-
sos são limitados a 100 carros por sessão 
e estão disponíveis na Plataforma Sympla.

A força da base
Focado na capacita-

ção de empreendedores 
populares, o Movimento 
Pra>Frente da Fundação 
Dom Cabral atua ao lado de parceiros, 
como o G10 Favelas e o Consulado da 
Mulher. Trata-se de uma iniciativa para 
fomentar a qualificação profissional e o co-
nhecimento. Informe-se e participe através 
do site https://prafrente.fdc.org.br/

A Companhia das Letras lança 
“A Máquina do Ódio - Notas 
de uma repórter sobre fake 
news e violência digital”, livro 
escrito a partir da premiada 
série de reportagens de 
Patrícia Campos de Mello, que 
revelou o esquema de fake 
news em massa, armado nas 
eleições de 2018 contra o PT. 
O mais influente líder indígena 
brasileiro, Ailton Krenak, 
acaba de lançar “A Vida não 
é útil”, também pela Editora 
Companhia das Letras. Krenak 
aponta a tendência destrutiva 
de uma sociedade consumista e 
devastadora.


