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O Brasil grita por socorro
A ONU e o Tribunal 

Penal Internacional rece-
beram uma carta assina-
da por personalidades, 
como Chico Buarque e 
o Padre Julio Lancellotti, 
CNBB e centrais sindicais 
denunciando a política genocida de 
Jair Bolsonaro na gestão da pandemia. 
Divulgada no dia 06 de março, a carta 
relata o descontrole da pandemia do 
coronavírus, que já deixou quase 280 mil 
mortos no País, com picos de mais de 2 
mil mortes diárias; muitas, por falta de 
oxigênio e UTIs.

Um Dia de Várzea

Com estreia no Festival Filme Pos-
sível - Mostra Competitiva de Curtas o 
documentário “Um Dia de Várzea” re-
trata a emoção das partidas de futebol 
disputadas nas periferias. Dirigido por 
Renato Queiroz e Raphael Vieira, o do-
cumentário está disponível no YouTube 
da Mostra.

Educação na USP
A Cátedra de Educação Básica da USP 
oferece atividades virtuais e gratuitas 
para professores do ensino básico. A 
transmissão é aberta, sem necessidade 
de inscrição, através do canal do YouTu-
be: https://m.youtube.com/c/catedra-
deeducacaobasica

Mulheres notáveis

 O espetáculo “Spirit of Light Ritual”, 
em Nova York, um.mural em Berlim, ruas 
em Lisboa, Florença e Paris celebram o 
legado da vereadora Marielle Franco, 
cujo assassinato completou três anos no 
último dia 14. 

 A arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo 
Bardi recebeu um Leão de Ouro Póstumo 
na Bienal de Veneza, no Dia Internacional 
das Mulheres. A raríssima homenagem é 
o reconhecimento ao trabalho da criado-
ra do Masp, do Sesc Pompéia e de outras 
obras espalhadas pelo mundo.

Festivais 

CULTURA INGLESA - Termina no dia 26 
de março o 24º Cultura Inglesa Festival, 
que celebra as influências da cultura 
britânica. Destaque para o show ‘London 
London’, com repertório em inglês de 
Caetano Veloso, que viveu exilado em 
Londres. Assista e veja a programação 
completa no site  www.culturainglesa-
festival.com.br.

FOTOGRAFIA - Sediado em Campinas, 
o Festival Hercule Florence segue em 
sua 12ª edição, até o dia 31 de março. 
Em formato virtual, o festival de foto-
grafia propõe atividades educativas e 
inclusivas. O francês Hercule Florence 
foi pioneiro na fotografia no Brasil. Co-
nheça e participe através do site www.
festivalherculeflorence.com.br

Arte salva! 
   Um dos mais 
renomados mu-
ralistas do mun-
do doou grafi-
tes, que tradu-
zem a esperança 
trazida pelas vacinas, para o Instituto Bu-
tantã e Fiocruz. Eduardo Kobra também 
tem um Instituto, para promover ações 
artísticas, de música, teatro e literatura 
nas periferias. 

   Mais de 220 artistas participam do 
Festival de Artes e Antiguidades de Pa-
ranapiacaba. Exposições, shows, apre-
sentações de teatro e circo e oficinas 
de literatura e contação de histórias 
acontecem através do Portal e das redes 
sociais do evento. Acesse  www.fparana-
piacaba.com.

Prestes a completar 98 anos, no 
dia 19 de abril, a escritora Lygia 
Fagundes Telles é a homenageada 
da Festa Literária Internacional 
da Mantiqueira (Flima), que será 
realizada online entre os dias 
18 e 21 de março. Vencedor do 
Prêmio Jabuti em 2016, o livro 
“A Outra História da Lava-Jato”, 
do jornalista Paulo Moreira Leite 
antecipou informações que o 
Supremo Tribunal Federal assumiu 
publicamente na última semana. 
O livro da Geração Editorial tem 
um subtítulo explicativo: “uma 
investigação necessária que se 
transformou numa operação contra 
a democracia”.


