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Olá!

Bem-vindo à segunda Newsletter do Oxygen Club, exclusiva para assinantes dos planos
Premium e Pro.
Esta semana tivemos os primeiros encontros online da plataforma, o Oxygen Pills - O Mundo
Nunca Foi tão VUCA - e o Mentoring com Andrea Janér.

Estamos trabalhando para melhorar a experiência dos nossos assinantes e contamos com a sua
ajuda para responder essa pesquisa (super rápida): https://forms.gle/tRJwgJhA2Ewuso8j8
Agradecemos todos que estiveram conosco, e cada feedback que recebemos. É com eles que
vamos aprimorando o Club!

AGENDA DA PRÓXIMA SEMANA:
| 11/08 (terça-feira) das 8h30 às 9h30
Trend Talks
O tema desta sessão será "A polêmica sobre a reabertura das escolas". Vamos
conversar sobre os prós e contras desta medida, que impacta a economia como um
todo - e não apenas aqueles que têm filhos em idade escolar.
Para quem quiser se preparar para esta discussão, seguem dois artigos:
Em meio à indefinição sobre o abre-e-fecha das escolas e universidades, um
fenômeno chama a atenção nos Estados Unidos: pais se unindo em grupos
quase secretos, para contratar professores (muitas vezes das escolas onde
seus filhos estudam) e criar pequenas turmas para “home-schooling”.
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Professores devem ser considerados "trabalhadores essenciais"? Na opinião
desta profissional da saúde, sim - e por isso eles devem voltar às escolas.

SELEÇÃO DA SEMANA

#NEWS
O Wall Street Journal lançou o WSJ
Noted, uma revista digital para o público
abaixo de 35 anos. O novo título vai
cobrir uma variedade de temas, como
dinheiro, empregos, saúde, educação,
entretenimento, valores e identidade,
com um time que mistura jornalistas do
WSJ e novos membros. Para seguir no
Instagram: @WSJNoted
#VAREJO
Entramos em agosto e, enquanto seguimos em compasso de
espera pela vacina, o mercado já começa a discutir se
teremos, e como será, essa Black Friday.

#EDUCAÇÃO
A revista TIME, através de sua plataforma “TIME for
Learning” e a Columbia Business School, se uniram para
oferecer aulas on-line, sob demanda, a preços
convidativos.
Lecionadas
pelos
professores
da
universidade, as aulas cobrem uma série de temas
muito interessantes como Negociação, Liderança e
Marketing Centrado no Consumidor.

#ENTRETENIMENTO

Beyoncé, com seu timing absolutamente impecável - ainda no calor do movimento
#BlackLivesMatter - lançou, com exclusividade no Disney+, seu mais novo álbum
visual, Black is King. Criado a partir da trilha sonora de Rei Leão, o filme tem todos
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os ingredientes para ser mais um fenômeno da cultura pop, desde o figurino
carregado de simbologias à presença da família inteira - incluindo a mãe, o marido e
as filhas da Queen B. Para assistir, recomendamos o uso de algum VPN (não saiu no
Brasil ainda).

#LIVRO

#PODCAST

A Companhia das Letras, por meio do seu

Scott

selo Breve Companhia, lançou o livro “Na

professor

Batalha

entrevista esta semana em seu podcast

Contra

o

Coronavírus,

Faltam

Galloway,
da

o

Prof

NYU

e

autor,

Líderes à Humanidade”, originalmente um

o

artigo do pensador israelense Yuval Noah

Trump, Andrew Yang. Yang é um jovem

Harari para a revista TIME. A editora
disponibilizou o e-book gratuito para baixar
em diversas plataformas.

ex-pré-candidato

G,

empreendedor,

empreendedor
porém

que

bela

totalmente

à

sucessão

fez

uma

campanha

baseada

no

de

breve
política

conceito

da

Renda Básica Universal como solução
para

reduzir

Estados

a

Unidos.

desigualdade
Ele

abandonou

nos
a

corrida presidencial antes da pandemia,
e agora está sendo considerado um
visionário.

Divirta-se!
Equipe Oxygen
Enviado por Oxygen (contato@myoxygen.com.br)
www.myoxygen.com.br
Se deseja não receber mais mensagens como esta, clique aqui.
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