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O legado do pianista e da bailarina
Mestres em suas artes, o pianista Nelson Freire e a coreógrafa Hulda 

Bittencourt faleceram em 1º de novembro, deixando um gigantesco 
legado. Considerado um dos maiores pianistas do mundo, Nelson é 
tema de um documentário em cartaz na GloboPlay. Já a fundadora 
da Cisne Negro Cia de Dança coreografou o tradicional Balé Quebra 
Nozes, que estreia sua temporada anual em dezembro, no Teatro Alfa, 
como vem acontecendo desde 1984.

Acreditar, continuar, nunca parar
A série “Trajetórias Escolares”, que estreia no 

Canal Futura nesta segunda-feira, tem 13 episó-
dios com histórias inspiradoras de luta contra a 
exclusão educacional, que ameaça o futuro da ju-
ventude brasileira. Os episódios inéditos vão ao ar 
às segundas-feiras no Futura e depois ficam disponíveis na GloboPlay.

Cinzas da floresta na selva de pedra
Os resíduos das queimadas no Pantanal 

e na Amazônia chegaram a São Paulo, desta 
vez em forma de obra de arte. É que o gra-
fiteiro Mundano utilizou as cinzas das quei-
madas nas florestas para pintar o seu mais 
novo mural, uma releitura de “O Lavrador 

de Café”, de Cândido Portinari. Intitulado “O Brigadista da Floresta”, o 
mural faz parte de um projeto multímídia sobre as queimadas no Brasil.

Raça e Consciência 
A 19ª edi-

ção do Troféu 
Raça Negra 
vai homena-
gear o coreó-
grafo Ismael 
Ivo, vítima da 
covid-19 no 

último mês de abril. Reconhecido 
internacionalmente, o premiado 
bailarino foi uma das quase 609 
mil vidas que o Brasil perdeu em 
20 meses da pandemia do co-
ronavírus. A cerimônia do Raça 
Negra será realizada na Sala São 
Paulo, no dia 21 de novembro.

Encontros geniais

Literatura e música encon-
tram-se em grande estilo no 
podcast ‘Tabuleiro’, que Maria 
Bethânia apresenta na Rádio 
Batuta, canal ligado ao Instituto 
Moreira Salles. São seis episó-
dios que promovem encontros 
de obras icônicas, como Clari-
ce Lispector e o blues e Chico 
Buarque e Carlos Drummond. 
Assista https://radiobatuta.ims.
com.br/

Poesia Visual 
A Casa das Rosas realiza, a partir 

de 08 de novembro, a I Jornada 
Internacional de Poesia Visual. 
Entre as atrações do evento, que 
tem apoio da USP e da Unesp, a 
Mostra de Poesia Visual, que reúne 
artistas de 28 países. Informações 
e inscrições no site https://www.
jornadadepoesiavisual.com/

O jornalista e escritor Ruy Castro 
foi escolhido pelos imortais da 
Academia Brasileira de Letras 
para receber o Prêmio Machado 
de Assis 2021. O seu mais novo livro 
- “As Vozes da Metrópole - Uma 
Antologia do Rio dos Anos 20” - 
será lançado em dezembro pela 
Companhia das Letras, mas já está 
em pré-venda. Destaque ainda 
para “Guia Prático - Como Prevenir 
a Covid-19 em Estabelecimentos 
de Ensino”, livro da bióloga Karine 
Bresolin. O lançamento da Editora 
Blucher alerta para a importância 
de protocolos robustos para 
prevenção e controle da pandemia 
nas escolas.


