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Ciro Gomes, Jacques Wagner, Freixo e Márcio França
fazem debate neste sábado
Confira os eventos marcados para os próximos dias e as iniciativas desta
quarentena

19.jun.2020 às 23h15

Ciro Gomes (PDT), Jaques Wagner (PT), Marcelo Freixo (PSOL), Márcio

França (PSB) e Perpétua Almeida (PCdoB) participam de live neste sábado

(20), às 19h, sobre "Os caminhos para construir um país justo, democrático e

soberano". O encontro é organizado pelo presidente do PDT na cidade de São

Paulo, Antônio Neto, e transmitido em seu canal no YouTube

(https://youtu.be/D5l3GCbJ8bI).

O projeto Missão Covid, que já realizou mais de 130 mil atendimentos

gratuitos a pacientes com sintomas de Covid-19

(https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/quais-sao-os-sintomas-do-novo-coronavirus.shtml),

começará a atender a população indígena. O acesso, via telemedicina, será

feito em parceria com agentes de saúde local e específico para os índios por

meio deste link (https://missaocovid.com.br/indigena).
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O presidente do conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira e

Albert Einstein, Claudio Lottenberg, e o professor de educação física Marcio

Atalla participam da live "A importância do estilo de vida para a saúde", neste

sábado (20), às 10h. O debate será transmitido pelo Instagram de Lottenberg

(https://instagram.com/claudio_lottenberg?igshid=1mgwcm0rtk5n8.).

Os cantores Gilberto Gil e Iza farão uma live no próximo sábado (20)

(https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/06/sociedade-brasileira-de-radiologia-distribui-200-cestas-

basicas-na-brasilandia.shtml) para arrecadar doações para o combate contra a fome e

pela redução dos efeitos da pandemia da Covid-19 no país

(https://aovivo.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/06/15/5912-acompanhe-todas-as-informacoes-sobre-a-pandemia-

de-coronavirus.shtml). O encontro foi criado por Zé Ricardo, curador artístico do

palco Sunset do Rock in Rio, a pedido da agência WMcCann e da Mastercard.

Esta é a primeira vez que os dois artistas farão um show completo juntos.

Julia Giovannetti e Cesar Pimentel participam da live "Prerrô Show Prosas e

Cantos", no sábado (20), às 21h. O evento será apresentado pela advogada

Luciana Worms e pelo defensor público Pedro Carriello, no canal do YouTube

do grupo Prerrogativas (https://bit.ly/ytprerro). 

 Os atores Alejandro Claveaux, Ana Flávia Cavalcanti e Malu Galli começam a

gravar, no próximo domingo (21), o filme "Bocaína", sobre a quarentena. Os

três são colegas de elenco da novela "Amor de Mãe", da Globo, e estão

isolados na região de Bocaína de Minas (MG), onde o longa será rodado. O

projeto tem direção de Fellipe Barbosa, fotografia de Helô Passos e direção

de arte de Afonso Tostes.

O navegador e escritor Amyr Klink (https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/07/devemos-levar-

antas-que-dao-aula-na-usp-para-aprender-saber-tradicional-diz-amyr-klink.shtml), acompanhado da filha

Tamara, vai compartilhar suas experiências no mar em live nesta segunda-

feira (22), às 19h, no canal do YouTube


