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IgNobel para Bolsonaro
A postura ne-

gacionista e o des-
respeito às medi-
das de isolamento 
garantiram a Jair 
Bolsonaro, Donald 

Trump e  outros presidentes o Prêmio 
humorístico IgNobel 2020, na catego-
ria Educação Médica. Sátira ao Prêmio 
Nobel, o IgNobel ironizou nesta sua 30ª 
edição a desastrosa gestão da pandemia 
de Covid-19 no Brasil, Estados Unidos, 
Índia e outros países recordistas em 
mortes pelo coronavírus.

No último dia 17, Bolsonaro atribui 
aos professores a culpa pelo fechamento 
das escolas, em meio à pandemia. Além 
de falar que professores não trabalham, 
ele criticou os sindicatos da categoria.

Coral da APEOESP é 
premiado, em evento 

internacional

O Coral Cravos e Rosas, formado por 
professores aposentados da Baixada 
Santista, conquistou mais dois prêmios 
em sua bem sucedida carreira. O grupo 
levou o repertório de Rita Lee ao 23º 
Encontro da Feliz Idade do Mercosul e 
América Latina, que ocorreu em am-
biente virtual, no último dia 22. Suas 
integrantes conquistaram o 2º lugar nas 
modalidades dança cigana e dança do 
ventre. Veja a performance no YouTube 
da TBE Eventos.

Grátis para professores
O Movimento Fique Bem oferece 

conteúdo pedagógico e dicas sobre 
saúde mental e bem-estar. A iniciativa, 
que surgiu durante a pandemia para dar 
suporte aos professores, reúne especia-
listas que abordam Educação em Saúde, 
Autocuidado, Habilidades Socioemo-
cionais e outros temas. Acesse: http://
www.fiquebem.org.br .

É tudo verdade: 
Abaixo a ditadura!

A 25ª edição do Festival internacio-
nal de Documentários É Tudo Verdade 
ocorre inteiramente on-line. Entre os 
destaques, “Libelu - Abaixo a ditadura”, 
documentário de Diógenes Muniz sobre 
o Grupo Liberdade e Luta, que se tornou 
uma lenda no movimento estudantil pela 
postura no combate à ditadura. Assista 
no site http://etudoverdade.com.br

Jornada Dieese

O Dieese realiza a sua 16ª Jornada 
Nacional de Debates: “Reforma Adminis-
trativa e Reforma Tributária - o que você 
tem a ver com isso” nesta terça-feira, 29 
de setembro, a partir das 18h00. Inscri-
ções através do link https://tinyurl.com/
DIEESE16JND

Memória
Ícone feminista e 

aclamada progressista, 
Ruth Bader Ginsburg, 
juíza da Suprema Corte 
dos EUA, faleceu no 
dia 18 de setembro, 

deixando um exemplo espetacular. Ruth 
foi uma heroína da vida real: em seus 85 
anos de vida, articulou a mais competen-
te defesa do casamento igualitário, dos 
imigrantes, da saúde pública e do direito 
ao aborto.

Eles não estão nem aí!
Gravado em 

1995, com loca-
ções no Brasil, 
o clipe de ‘They 
Don’t Care About 
Us’, de Michael 
Jackson, acaba  de ganhar uma nova ver-
são dirigida pelo cineasta Spike Lee, com 
cenas dos recentes protestos antirracistas 
nos Estados Unidos, Brasil, Itália e outros 
países. A música, que tem participação do 
Grupo Olodum, é um hino universal contra 
as injustiças sociais.

A Editora Nova Fronteira acaba de 
lançar “O mundo pós-pandemia: 
Reflexões Sobre uma Nova Vida”, 
livro que reúne 50 personalidades 
de diversas áreas, como o 
humorista Marcelo Adnet e a 
historiadora Mary del Priore, para 
debater o impacto do coronavírus 
no século XXI. Já a Editora da USP 
publica “Sobre os Primórdios da 
Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas”.  Organizado 
pela professora Walnice 
Nogueira Galvão, o livro fala do 
protagonismo da FFLCH-USP, desde 
sua fundação em 1934.


