
   O Jornal O Globo fez parceria
com o Projeto Inumeráveis e
publicou um memorial das 10
mil mortes pela Covid-19. A
decisão foi editorial, tomada
em um momento crítico da
pandemia, e sacudiu a
consciência nacional ao
transformar registros
estratégicos em nomes e vidas. 
   Formado por um grupo de
artistas e jornalistas, o projeto
foi lançado no dia 30 de abril e
surgiu com a preocupação de
que "não há quem goste de ser
número. Gente merece existir
em prosa". 

   O jornal publicou pequenas
frases ao lado dos nomes das
vítimas, que descrevia uma
característica marcante de
cada uma delas. O mural dos
10 mil mortos foi um soco na
instabilidade de profissionais e
leitores, sendo considerado um
marco na cobertura da Covid-

19 no Brasil. 
 

 

Nesta quinta-feira, 14, o presidente da
Caixa, Pedro Guimarães, anunciou que a
segunda parcela do auxílio emergencial
será paga a partir do dia 18. O anúncio
foi realizado na transmissão ao vivo, ao
lado do presidente Jair Bolsonaro. O
novo calendário será divulgado na sexta-

feira, 15, às 15h.
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A Disney de Xangai reabriu os portões
nesta segunda-feira. Por precaução, os
sorrisos costumeiros dos visitantes se
esconderam atrás de máscaras. O
Parque é o primeiro da rede a retornar
após pandemia e essa abertura foi
marcada por ingressos esgotados e
regras de segurança.

RETORNO DA DISNEY
CHINA

A manutenção do Enem gerou debates
e discussões. Por causa da pandemia,

muitos alunos de escola pública não têm
acesso aos conteúdos, tornando o
ingresso ao Ensino Superior desigual.
Reitores de Instituições Federais
(Andifes) se manifestaram a favor da
suspensão do exame. 

POLÊMICA DO ENEM
EDUCAÇÃO

Boletim produzido pelos alunos do curso de Jornalismo, sob orientação da Profª Bruna Giorgi

POR LILIAN OLIVEIRA

POR ROGÉRIO AMARAL

POR MIKAH RIBEIRO

Sites utilizados: G1, Veja e
Observatório de Imprensa

POR WINSTEIN ROWER
Fo

to
: E

st
ad

o 
de

 M
in

as
/R

ep
ro

du
çã

o

Foto: Hector Retamal/Getty Images

Foto: Marcelo Valadares

Foto: Reprodução Rede Globo

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/14/auxilio-emergencial-2a-parcela-sera-paga-a-partir-de-segunda-feira-diz-presidente-da-caixa.ghtml
https://veja.abril.com.br/entretenimento/a-volta-da-disney-da-china-medicao-de-temperatura-e-app-do-governo/
https://g1.globo.com/educacao/enem/2020/noticia/2020/05/14/reitores-de-instituicoes-publicas-de-ensino-pedem-suspensao-do-enem-2020.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/30/taxa-de-contagio-do-novo-coronavirus-no-brasil-e-de-28-a-maior-entre-48-paises-aponta-levantamento-britanico.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/30/taxa-de-contagio-do-novo-coronavirus-no-brasil-e-de-28-a-maior-entre-48-paises-aponta-levantamento-britanico.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/14/auxilio-emergencial-2a-parcela-sera-paga-a-partir-de-segunda-feira-diz-presidente-da-caixa.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/14/auxilio-emergencial-2a-parcela-sera-paga-a-partir-de-segunda-feira-diz-presidente-da-caixa.ghtml
https://inumeraveis.com.br/
https://inumeraveis.com.br/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/a-volta-da-disney-da-china-medicao-de-temperatura-e-app-do-governo/
https://g1.globo.com/educacao/enem/2020/noticia/2020/05/14/reitores-de-instituicoes-publicas-de-ensino-pedem-suspensao-do-enem-2020.ghtml

