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O povo não pode pagar 
com a própria vida

Há um ano, o mundo parou  A Orga-
nização Mundial da Saúde decretou, no 
dia 11 de março de 2020, que a Covid-19 
havia se tornado uma pandemia. Desde 
então, o governo brasileiro sabotou 
todas as medidas sanitárias recomenda-
das. Da negação ao luto interminável, o 
Brasil acumulou, durante os últimos 12 
meses, mais de 290 mil mortos e quatro 
ministros da Saúde, na mais devastadora 
tragédia humanitária da sua história. No 
último dia 15, o Conselho de Direitos 
Humanos da ONU recebeu, em Genebra, 
na Suiça,  denúncia contra a gestão de 
Bolsonaro.

Olimpíada de  
Matemática

Estão abertas 
as inscrições para 
a 37ª Olimpíada 
de Matemática da 
Unicamp, que é 
totalmente online e voltada para alu-
nos do Ensino Médio e 8º e 9º anos do 
Fundamental. Os professores podem 
inscrever suas equipes, através do site 
www.olimpiada.ime.unicamp.br

Tem gente com fome

Um poema do escritor Solano Trin-
dade dá nome à campanha nacional 
de arrecadação de fundos para ações 
emergenciais de enfrentamento à fome, 
à miséria e à violência na pandemia de 
Covid-19. “Tem gente com fome” é uma 
iniciativa de vários artistas e entidades. 
Acesse o site www.temgentecomfome.
com.br

Mulheres cientistas
Selecionadas entre mil pesquisado-

ras, 25 cientistas receberam o Prêmio 
da 3M que reconhece a atuação de  
mulheres latino-americanas na Ciência; 
6 entre as premiadas são brasileiras. 
Veja como elas têm melhorado a vida 
de suas comunidades no Blog https://
curiosidad.3m.com/blog/pt/

Cala a Boca Já Morreu
O Youtuber Fe-

lipe Neto criou um.
movimento para 
enfrentar a escala-
da da intimidação 
do governo federal 
e seus seguidores contra manifestantes e 
críticos. A Frente Cala a Boca Já Morreu 
ganhou adesão de advogados e escritó-
rios jurídicos, que vão defender gratui-
tamente quem for enquadrado pela Lei 
de Segurança Nacional, um entulho da 
ditadura empregado por Bolsonaro para 
intimidar os protestos.

Museu/Escola
Professores que lecionam da Educação 

Infantil ao Ensino Médio são o alvo da pes-
quisa “Conexão Museu – Escola”, que está 
sendo realizada para aprimorar o diálogo 
remoto entre as unidades do Museu da 
Energia, localizadas em São Paulo, Itu e 
Salesópolis, e as escolas  Para participar 
da pesquisa basta acessar o link http://
bit.ly/pesquisaMuseudaEnergia

A Semana de 22

O Instituto Moreira Salles, o Museu 
de Arte Contemporânea da USP e a 
Pinacoteca estão realizando o ciclo de 
debates “1922: modernismos em deba-
te’’, sobre a Semana de Arte Moderna. 
As atividades remotas serão realizadas 
entre março e dezembro, através do You-
Tube e Facebook das três instituições.

A mais nova celebridade literária 
do Brasil foi também o primeiro 
aluno beneficiado pela Bolsa 
Milton Santos. Hoje, o geógrafo 
Itamar Vieira Junior, autor de 
“Torto Arado”, já conquistou os 
principais prêmios de Literatura 
e está negociando traduções e 
adaptação cinematográfica do 
seu livro, sobre a disputa pela 
terra. Destaque ainda para 
os lançamentos da Boitempo 
Editorial, que promove até o dia 
12 de abril, o ciclo de debates 
internacional “Por um Feminismo 
para os 99%”, inspirado pelo 
Manifesto publicado pela Editora.


