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Mil novas palavras
A  A c a d e -

mia Brasileira 
de Letras aca-
ba de lançar o 
novo Vocabu-
lário Ortográ-
fico da Língua 

Portuguesa. Nesta primeira atualização oficial em 
12 anos, o idioma ganhou mais de mil novos vocá-
bulos; muitos deles relacionados à pandemia. Há 
ainda palavras associadas ao momento político, 
como negacionismo e necropolítica. Aumente o 
vocabulário no site da ABL.

Começando do Zero
Em homenagem ao Dia do 

Estudante, comemorado em 11 de 
agosto, o site Descomplica criou 
um curso gratuito de Matemática 
Básica. As inscrições para as aulas 
de “Começando do Zero - Mate-
mática” podem ser feitas até 10 
de agosto, através do link https://
cursinho.descomplica.com.br/
vestibulares/enem/mes-do-estu-
dante

O Brasil que nos representa
Mulheres, af rodescendentes, 

jovens e estudantes de escolas 
públicas formam a maioria da vi-
toriosa equipe de atletas do Brasil 
nas Olimpíadas de Tóquio, que 
terminaram neste domingo, 08 de 
agosto. Rayssa Leal, Rebeca Andra-
de, Ana Marcela Cunha e Alison dos 

Santos, entre outros atletas mostraram o melhor do Brasil, mesmo em 
meio às chamas que consomem, das florestas aos acervos culturais 
do País.

Ibirapuera: Gestora suspende aulas
A Escola de Mú-

sica do Auditório 
Ibirapuera teve as 
atividades inter-
rompidas pela Ur-
bia, a concessioná-
ria que ganhou o 
Parque, deixando 
professores desempregados e estudantes sem 
aulas. Mais de 120 alunos de escolas públicas da 
capital estudavam na Escola, que funciona desde 
2006 no subsolo do auditório projetado por Oscar 
Niemeyer.

Mostra Ecofalante
A 10ª Mostra Ecofalante de Ci-

nema estreia no dia 11 de agosto, 
em ambiente virtual. Entre os 
destaques, o filme “A Bolsa ou a 
Vida”, sobre a vida pós-pandemia. 
Vale conferir também a Platafor-
ma Ecofalante Play, que reúne 
mais de 130 filmes sobre temas 
como a emergência climática e 
a vida nas cidades. Acesse ttps://
play.ecofalante.org.br/

Ingressos especiais  
O Teatro UMC, localizado na Vila Leopoldina, criou uma nova categoria de ingressos 

para alunos de escolas públicas e seus convidados, neste retorno dos espetáculos 
presenciais. Além da meia-entrada para professores, o Teatro oferece ainda desconto 
para quem comprar ingressos antecipados e doar alimentos. Informações sobre a 
retomada dos espetáculos na bilheteria: (11) 3832 9100.

As ameaças autoritárias são 
o tema de “O Povo contra 
a Democracia”, livro do 
cientista político alemão 
Yascha Mounk, traduzido 
pela Companhia das Letras. 
Professor da Universidade 
Johns Hopkins, o autor 
define Bolsonaro como o 
adversário mais perigoso que 
a democracia brasileira já 
enfrentou. Destaque ainda 
para “Façam a Revolução 
- o apelo do Dalai-Lama 
aos jovens do século XXI”, 
publicação da Editora Alaúde 
sobre os ensinamentos de 
Tenzin Gyatso, o 14° Dalai-
Lama na tradição budista e 
uma das mais respeitadas 
lideranças globais.


