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Tragédia anunciada

Há cerca de um ano, o Brasil regis-
trava a primeira morte por Covid-19. 
Agora, 12 meses depois, a pandemia já 
mata quase duas mil pessoas por dia no 
País, que já perdeu o equivalente a mais 
da metade da população de Roraima, a 
todos os habitantes de São Carlos, Ara-
raquara, Marília ou Jacareí.

As comparações que comprovam a 
banalização da morte são inúmeras; é 
como se acontecessem três acidentes 
aéreos por dia. O número de vítimas, 
desde o início da pandemia, ultrapassa 
a soma de mortos nos bombardeios atô-
micos em Hiroshima e Nagasaki.

São aproximadamente 260 mil mortos, 
vitimados não somente pelo coronavírus, 
mas pela escolha consciente da gestão 
Bolsonaro, que boicota as medidas sani-
tárias, segundo a pesquisa “Direitos na 
Pandemia”, coordenada pela Faculdade 
de Saúde Pública da USP.

Dia de Luta 
das Mulheres

A APEOESP esta-
rá ao lado do mo-
vimento feminista, 
neste 08 de março, 
Dia Internacional de 
Luta das Mulheres. 
A pandemia deixou 
as mulheres ainda 
mais expostas à vio-
lência doméstica e 
ao acúmulo de ta-
refas.  O tema da 
Marcha Mundial em 2021 é “Mulheres 
na Luta pela Vida! Fora Bolsonaro, 
Vacina Para Toda População e Auxílio 
Emergencial Já!”.

Mulheres que fazem a diferença
 O Portal Firminas estreou no dia 1° de março. O nome, em 
homenagem a Maria Firmina dos Reis, considerada a primeira 
romancista brasileira, traduz o objetivo do Portal: destacar o 
protagonismo feminino. Acesse firminas.com.br

 Funcionária do Hospital do Servidor Público Estadual, Renata Pietro é a única 
enfermeira intensivista com artigo publicado na coletânea Covid-19 da Organização 
Mundial da Saúde. O artigo “Saber ser, agir e fazer: a tríade para o cuidado seguro 
ao paciente com Covid-19” está no link  https://www.conass.org.br/biblioteca/
volume-5-acesso-e-cuidados-especializados.

Atividades remotas

Dança -  A série de workshops de 
dança do prestigiado Grupo Corpo está 
de volta. As aulas, online e gratuitas, 
acontecem às sextas-feiras de março, 
sempre às 19h, no YouTube do Corpo.

Direitos Humanos - O Ins-
tituto Vladimir Herzog realiza, até o 
próximo dia 14, a primeira edição do 
DH Fest - Festival de Cultura em Di-
reitos Humanos. Ao lado do Sesc e da 
Pardieiro Cultural, o evento alia arte e 
reflexão, em shows, debates e filmes, 
com a participação do fotógrafo Sebas-
tião Salgado, do escritor Ailton Krenak 
e outras personalidades.  Acompanhe 
no site www.dhfest.com.br

Ensino Híbrido - A Nova Escola 
está realizando cursos gratuitos sobre 
Ensino Híbrido na terceira série do Pro-
jeto Trilhas do Amanhã. Para participar, 
basta fazer a inscrição no site https://
novaescola.org.br

Entre os destaques deste Dia Internacional das Mulheres, 
está a concessão do título de Doutora Honoris Causa a 
Carolina Maria de Jesus. A homenagem póstuma da UFRJ 
é mais um reconhecimento à excelência da literatura da 
autora de “Quarto de Despejo”, livro que foi tema de 58 teses 
e dissertações nos últimos anos. Um dos dez volumes da 

Coleção “100 Anos de Fotografia - 
Pelas Lentes da Folha” é dedicado 
às “Brasileiras - Mulheres 
Inspiradoras”, profissionais que 
se notabilizaram no Pais. São 
álbuns fotográficos, que podem 
ser comprados pelo site folha.com.
br/100anosdefotografia


