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A única saída é lutar!
O filme “Abraço 

- A única saída é lu-
tar” vai estrear em 
circuito internacio-
nal no Dia das Mu-
lheres, 08 de mar-
ço. Produzido pelo 
Sintese, o Sindica-
to dos Professores 
de Sergipe, o filme 
está concorrendo 
a prêmios em Festivais, com a história de 
uma vitoriosa mobilização realizada pelos 
professores sergipanos. Todos os 500 
figurantes da produção são professores 
que participaram do movimento.

Dia das Mulheres
A campanha “Toda 

Mulher é uma potência” 
está reunindo histórias 
das mulheres mais cora-
josas no enfrentamento 
da pandemia. A Fun-
dação Lemann recebe 
as histórias, através de 
suas redes sociais e, no 

dia 08 de março, a escritora Ryane Leão 
lançará um vídeo-poema para divulgar 
as selecionadas.

Crimes contra a vida
No momento em que o Brasil ultra-

passa 250 mil mortos pela pandemia, 
a Câmara dos Deputados já tem sobre 
a mesa pelo menos 63 pedidos de im-
peachment de Jair Bolsonaro. Crimes 
contra a vida somam-se a evidências de 
corrupção. CNBB, entidades religiosas 
e até setores conservadores unem-se 
a centrais estudantis e movimentos so-
ciais, em protestos e ações para socorrer 
milhares de brasileiros afetados pela má 
gestão da pandemia.

Ensino híbrido
O Canal Futura leva ao ar a partir 

desta segunda-feira, 1º de março, vi-
deoaulas inéditas para o Ensino Médio. 
São quase mil aulas, que vão ao ar de 
segunda a sexta-feira, às 18h, junto a 
ações de apoio aos professores, como 
acesso gratuito a planos de aula e cursos 
de formação.

MAR 360°
São Paulo tem um 

Museu de Arte de Rua, 
com obras de renomados 
artistas espalhadas em 
110 quilômetros. Uma 
plataforma virtual elimina 
a distância, possibilitando 
ao visitante conhecer, 
sem sair de casa, obras 
como o grafite em home-
nagem a João Gilberto em um prédio da 
região central, criado por Speto, um dos 
principais nomes da arte de rua do País. 
Acesse www.mar360.art.br

Grátis
Escola Dieese - A His-
tória do Movimento 
Sindical do Brasil é um 
dos cursos gratuitos 
oferecidos pela Escola 
DIEESE. Com conte-
údo dividido em seis aulas gravadas, 
o curso é virtual e oferece certificado. 
Inscrições através do site https//ead.
escoladieese.edu.br/

Filme - Um dos mais destacados jornalis-
tas e ativistas do País, Fernando Gabeira 
completou 80 anos no dia 17 de fevereiro. 
Personagem da história recente do País, o 
jornalista mineiro, que percorreu o mun-
do, vivendo e contando histórias, é tema 
do documentário “Gabeira”, dirigido por 
Moacyr Góes e disponível no YouTube.

As lentes da História
Fotógrafo da APEO-

ESP, Jesus Carlos cons-
truiu, em mais de 40 
anos de carreira, um 
acervo sobre os mo-
vimentos sociais, a 
natureza e o cotidiano de povos latino-
-americanos. As fotografias expostas no 
site e no Instagram do fotógrafo podem 
ser adquiridas para publicações ou de-
coração, através do site www.jesuscar-
losimagens.com

“Literatura de Cordel - do 
sertão à sala de aula” é um dos 
lançamentos recentes, que marcam 
o Dia Nacional do Livro Didático, 
celebrado em 27 de fevereiro. O 
livro do folclorista Marco Haurélio, 
publicado pela Editora Paulus, 
revela a versatilidade do cordel. 
Destaque ainda para “Física sem 
Mistério”, que reúne crônicas 
publicadas pelo professor Adilson 
de Oliveira na Revista Ciência 
Hoje. O livro do professor da 
Universidade Federal de São Carlos 
foi publicado pela Editora Appris.


