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Além de uma live histórica com sua 
família musical, Caetano Veloso 
comemora 80 anos, no próximo dia 07, 
em meio a uma série de lançamentos 
editoriais, que celebram sua icônica 
obra. Organizado por Eucanaã Ferraz, 
“Letras” reúne todas as canções 
escritas por Caetano, desde 1965. Além 
desta coletânea da Companhia das 
Letras, acabam de chegar às livrarias 
“Outras Palavras: Seis Vezes Caetano”, 
de Tom Cardoso pela Editora Record, 
e “Lançar Mundos no Mundo: Caetano 
Veloso e o Brasil”, de Guilherme Wisnik 
pela Editora Fósforo.

30% de desconto para professores
Guarulhos realiza, entre os dias 05 e 14 de 

agosto, a sua 2ª Bienal do Livro, dedicada ao 
tema “Páginas que conectam”. O evento, que 
também celebra os 82 anos da primeira biblio-
teca pública da cidade, será realizado no Espaço 
Internacional Eventos, localizado na Vila Hermínia. Entre os destaques, 
o estande da Editora Paulus que vai oferecer 30% de desconto para 
professores.

Contra a barbárie!
As arcadas da Faculdade de Direito da USP voltam 

a ser cenário de um momento histórico. No dia 11 de 
agosto, personalidades de diversos setores da socieda-
de civil e até banqueiros, empresários e ex-ministros 
do Supremo apresentam a Carta às Brasileiras e aos 
Brasileiros, em Defesa do Estado Democrático de Direi-

to. O documento é uma resposta às ameaças golpistas de Bolsonaro.

Pesquisas

Retratos da Pandemia
A série “Retratos de uma Pan-

demia: Na Linha de Frente do 
Combate à Covid-19” estreia no 
próximo dia 04, na Globoplay. 
Durante os cinco episódios, serão 
retratados bastidores de hospitais 
públicos e privados, entre feverei-
ro de 2020 e junho de 2022.

Live dos 80 anos de Caetano
Caetano Veloso vai comemorar o seu aniversário de 

80 anos no dia 07 de agosto, com uma live transmitida 
pelo Multishow e GloboPlay, às 20h30. Com a participa-
ção de Maria Bethânia e dos filhos cantores, Moreno, 
Tom e Zeca Veloso, Caetano vai apresentar alguns de 
seus clássicos e também arrecadar fundos para a TV Pelourinho, uma 
instituição que forma jovens baianos para o mercado audivisual.

Violência nas escolas - Pes-
quisa realizada com estudantes 
de escolas públicas de todo País 
revela dificuldade em lidar com 
as emoções, depressão e a ausên-
cia de apoio psicológico nas uni-
dades escolares. O Datafolha rea-
lizou as entrevistas, que mostram 
ainda que nas escolas estaduais 
de São Paulo, por exemplo, houve 
aumento de 48,5% das agressões 
físicas nos dois primeiros meses 
de aulas deste ano, em compara-
ção a 2019.

Para responder - O questioná-
rio da terceira edição da pesquisa 
“Juventudes e a Pandemia: E 
Agora?” está disponível para re-
ceber respostas de jovens de 15  
a 29 anos, até o dia 09 de agosto. 
Com foco em quatro áreas temá-
ticas, que abordam saúde e bem 
estar; educação e aprendizado; 
trabalho e renda; e vida pública e 
democracia, a pesquisa pode ser 
respondida no site do Atlas das 
Juventudes: https://atlasdasju-
ventudes.com.br/


