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Já está em fase de pré-venda, a nova edição
de “Todas as Letras”, antologia de Gilberto
Gil, organizada por Carlos Rennó. O livro
de 500 páginas e 350 canções marca os 80
anos do compositor baiano, comemorados
no próximo dia 26. O professor Esdra Mello
lança “Contribuição para uma Análise de
Conjuntura”, livro da International Lisbon
Press. Além desta obra, o autor também
escreveu durante a pandemia “Proust e
a Memória Involuntária” e “Paulo Freire
e Castoriadis”. A sessão de autógrafos do
novo livro será no dia 25 de junho, no Canto
Madalena, bar localizado na Vila Madalena.

Concurso de redação
Definido pela Organização Mundial da
Saúde, como uma ação permeada por
estereótipos e preconceitos em relação à
idade das pessoas, o etarismo é tema de um concurso para estudantes
do 1º e 2º anos do ensino médio. O concurso é iniciativa da Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia. O site para inscrição é www.
cbgg2023.com.br

Métodos Pedagógicos
 Baseada em estratégias apontadas
pelo Unicef, a Gincana da Jornada X está
sendo adotada por escolas públicas para
melhorar a saúde mental dos estudantes
e reverter a evasão escolar. Conheça a metodologia idealizada pela ONG Live Lab e cadastre sua escola no site
https://gincanadajornadax.org.br
 O Instituto Claro acaba de lançar uma websérie sobre os métodos
pedagógicos mais aplicados no Brasil. Disponíveis no Canal do Youtube do Instituto, os episódios abordam as metodologias Montessori,
Waldorf, Freinet, Tradicional e Construtivista.

Mês do Orgulho
SP156 - Atos e ofensas contra a comunidade LGBTQIA+.podem ser
denunciados ao Portal SP156, uma central de serviços que funciona
24 horas por dia na web e por telefone.
VISIBILIDADE - O Shopping Light exibe no seu terceiro piso a Mostra
“Universos Invisíveis”, que celebra trajetórias transexuais, durante a
campanha de arrecadação de agasalhos “Solidariedade em meio a
retratos de dignidade”.

Os 80 anos do ícone
Pela primeira vez, o Google
faz a restrospectiva de um
ar tista brasileiro vivo. Mais
de 40 mil imagens, vídeos, gravações históricas
e até um disco perdido chegam
à plataforma no projeto “O Ritmo
de Gil”. Acesse: https://artsandculture.google.com/project/
gilberto-gil

Foto histórica
Em um registro histórico, mais de
400 escritoras
reuniram-se
nas arquibancadas do Estádio do
Pacaembu, no último dia da Feira
do Livro de São Paulo, para uma
fotografia que celebra o talento
feminino na literatura. A iniciativa,
que aconteceu em outras cidades
do Brasil e do mundo, destaca o
fato de que nunca antes tantas
mulheres escreveram e publicaram livros no Brasil.

Borboletas de Kobra
O mais novo
mural de Eduardo Kobra, com
borboletas coloridas, cujas asas
são pintadas de
pedras preciosas, foi inaugurado
no Hospital das Clínicas, no Dia
Mundial do Doador de Sangue, 14
de junho. A obra “Metamorfose”
tem 37 metros de altura e convida a população para a doação de
sangue, com a mensagem de que
toda vida é preciosa.

