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Procon encontra diferença de até 207% no
preço de itens da ceia de Natal

Cinematecas são entregues
para escolas de Barueri

Anvisa: PF conclui inquérito
sobre ameaças a dirigentes,
mas não indicia suspeito

Uma pesquisa do Procon encontrou diferença de até 207,50% no
preço de produtos que compõem
a ceia de Natal em supermercados
da cidade. O levantamento foi feito
entre os dias 14 e 16 de dezembro
e contemplou 132 produtos. Nove
supermercados foram pesquisados pelos agentes do órgão, entre
os produtos pesquisados havia
carnes congeladas, farofas prontas, frutas em calda, panetones e
chocotones, conservas, lentilhas,
bombons e azeites.
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Gusttavo Lima entra em
disputa por cachê mais
caro para o ano de 2022
Integral Bilíngue é a
oportunidade para
desenvolver habilidades
além da língua
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Patrocinado pela Epson, projeto
cultural entregou acervo literário e
audiovisual para EMEF Prefeito Nestor
de Camargo e EMEF Estevam
Placêncio no último dia 14 de dezembro
CULTURA - PÁG 3

A Polícia Federal (PF) concluiu o
inquérito sobre as ameaças de morte
aos diretores da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) em razão
de eventual aprovação das vacinas
contra a covid-19 para crianças
FOLHA GERAL - PÁG 5
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140 milhões de pessoas
sofrem de Cefaleia no Brasil
e causa pode estar relacionada
à problemas na visão
SAÚDE - PÁG 6
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CULUNISTAS

A Fazenda 13: Rico Melquíades
processa Dynho, Gui Araujo e MC Gui

A ex-BBB Natália Casassola está faturando
alto com a comercialização de conteúdos
sensuais na web. Recém-separada, a modelo e apresentadora contou, de primeira mão
à Quem, que entrou
para o OnlyFans. “Eu
ﬁz logo depois que me
separei. Vieram vários
empresários atrás de
mim e me propuseram
ganhar uma boa grana
por mês. Em 20 dias,
ganhei R$ 20 mil”, comemora.

Foto: Divulgação

Ex-BBB Nati Casassola
lucra com fotos sensuais
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Rico Melquíades, campeão de “A Fazenda 13”, revelou, nesta terça-feira (21), que está processando Gui Araujo, MC Gui e Dynho Alves
pelas ameaças que recebeu durante o conﬁnamento do reality da Record TV.

Em entrevista ao “Link Podcast”, de Lucas Selﬁe, Rico se mostrou surpreso com as ameaças dos ex-colegas de conﬁnamento que foram feitas pelas
o perﬁl da Nati no costas do ex-peão.
site, pode adquirir pacotes na plataforma, “Gui Araujo o pessoal [da equipe] falou que está entrando com uma ordem.
que variam do valor Dynho, MC Gui, todos que me ameaçaram. Eles me ameaçaram lá dentro.
mensal de 25 dólares Até a Tati me ameaçou. Eles falaram que eu não podia pisar na zona leste”,
(na cotação do dia sai contou Rico.
em média R$ 143) ao
semestral 90 dólares Perguntado sobre a convivência com os peões após as brigas, Rico expli(em média R$ 514). cou que ﬁcou desestabilizado diversas vezes dentro do conﬁnamento e que,
“Também tem a op- fora do reality, ela conseguiria lidar melhor com as pessoas.
ção da pessoa solicitar um conteúdo mais “O Dynho falava que eu não faria essas coisas aqui fora. Lógico, eu sou
exclusivo e persona- livre. Se eu me estressar aqui, levanto e vou embora”, completou.
lizado no privado”,
acrescenta a ex-sister,
que já posou nua duas
vezes para a Playboy
desde que saiu da
quarta edição do Big
Brother Brasil.
Revisão:
Ari Schneider
Arte:
Maercio Marina
Jurídico:
Dr.Thiago José Aguiar - OAB/SP 222.301
Circulação:
Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba,
Carapicuíba, Jandira, Itapevi

Finalização

CNPJ: 61.533.949/0001-41
Os artigos escritos neste impresso, são de total
responsabilidade de seus autores.
Fica assegurado o direito de resposta a cada interessado
conforme o Artigo 5º inciso V da Constituição Federal.
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CULTURA

Cinematecas são entregues
para escolas de Barueri
Patrocinado pela Epson, projeto cultural
entregou acervo literário e audiovisual
para EMEF Prefeito Nestor de Camargo e
EMEF Estevam Placêncio no último
dia 14 de dezembro
Foto: Divulgação
Na última terça-feira, dia 14 de dezembro, o projeto “Cinemateca – Escola & Vida 3” chegou a Barueri para
entregar mais duas estruturas. Na
oportunidade, a EMEF Pref. Nestor
de Camargo e a EMEF Estevam Placêncio receberam o acervo patrocinado pela Epson, os quais beneﬁciam
mais de mil crianças.

Com o objetivo de garantir e facilitar o acesso gratuito e irrestrito
à cultura como um todo, visando
também o estímulo ao desenvolvimento cognitivo e exercício da
socialização, iniciativa e criatividade, a ação é viabilizada pela Lei
de Incentivo à Cultura com realização do Ministério do Turismo

via Secretaria Especial de Cultura e
produção da Incentivar.
As estruturas integradas contam com
acervo de 150 livros de diferentes
obras infantis e 40 mídias de DVD, 1
projetor, além de sistema de som compacto e uma obra literária em braile.
Alocada em um container praticável
com base em aço, MDF e madeira
maciça, as cinematecas são entregues
com prateleiras para acomodar os livros, ponto de energia, projetor, alto
falantes e tela de projeção.
Devido a pandemia e seus protocolos
de restrição, no momento a entrega
ocorreu com a presença limitada de
público.

DEPOIMENTOS
“Acreditamos que o desenvolvimento é construído coletivamente, então, para além do legado cultural, é
igualmente importante para a Epson
compreendermos cada vez melhor a
realidade brasileira e seguirmos investindo em iniciativas, produtos e
serviços alinhados às demandas da
população”, aﬁrma Ana Pugina, gerente regional de marketing da Epson
no Brasil, que esteve presente nas
duas inaugurações.
“É fundamental para a Epson, a nível
global, marcar presença nas comunidades ao redor das nossas instalações. Ao empoderarmos as crianças
com ferramentas audiovisuais e con-

teúdos de aprendizagem diferentes,
acreditamos estar contribuindo para
a formação de cidadãos empoderados e criativos, que retornarão estes
conhecimentos à comunidade, na
forma de capacitação proﬁssional,
empreendedora ou social, para os
seus bairros, cidades ou regiões de
residência”, diz Henrique Sei, diretor-presidente da Epson no Brasil.
Instituições contempladas pelo
projeto “Cinemateca – Escola &
Vida 3” em Barueri
14/12/2021: EMEF Prefeito Nestor
de Camargo e EMEF Estevam
Placêncio, em Barueri

CONSUMIDOR
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Procon encontra diferença de até
207% no preço de itens da ceia de Natal

dência para que deﬁnam quais são os itens essenciais e possam comparar
os valores praticados no mercado antes de efetuar a compra.
PANETONES
A pesquisa também veriﬁcou os preços de Itens como os panetones e
chocotones. O levantamento encontrou uma diferença média de preço de
20,32% entre estes produtos.
A diferença percentual máxima foi de 51,98% para o Panetone Brigadeiro
e para o Panetone Trufado, ambos pesando 550 gramas e da marca Panco. Em um estabelecimento visitado custavam R$ 31,90 e, em outro, R$
20,99.
Dentre as carnes congeladas, foi constatada diferença média de 26,29%.
A diferença mais signiﬁcativa foi de 112,86%, referente ao quilo do produto “Peito de Peru Bolinha”: em um estabelecimento, custava R$ 23,48/
kg, enquanto, em outro, R$ 49,98.

Foto: Reprodução

“O objetivo foi trazer aos consumidores a informação sobre a diferença
de preços de produtos típicos que compõem a ceia de Natal, os quais
Entre os itens pesquisados, a maior diferença (207,5%), foi encontrada no foram selecionados por amostragem”, aﬁrmou a diretora do Procon Camproduto “Azeitonas Verdes Arauco Com Caroço”, de 200 gramas, da Vale pinas, Yara Pupo.
Fértil. Em um supermercado, o produto custava R$ 5,20, e, em outro, R$
DICAS PARA COMPRAS DE NATAL
15,99.
A segunda maior diferença foi de 131,89% para o produto “Farofa Premium Tradicional”, de 380 gramas, da Yoki, encontrada por R$ 5,99 em
um estabelecimento e por R$ 13,89 em outro. Já o terceiro lugar ﬁcou
com o “Peito de Peru Bolinha”, com diferença de 112,86%: de R$ 23,48
para R$ 49,98 o quilo.
O órgão orienta que os consumidores planejem o cardápio com antece-

O Procon Campinas também publicou um informativo com dicas para
as compras de Natal. A primeira orientação é estabelecer um limite para
gastar a ﬁm de não ultrapassar o orçamento doméstico. O consumidor
deve comparar preços com o de outras marcas e ﬁcar atento a promoções
e descontos.
Ao escolher brinquedos como presentes para as crianças, é preciso se certiﬁcar de que o produto tenha o selo de certiﬁcação do Inmetro.

FOLHA GERAL

Anvisa: PF conclui inquérito sobre ameaças
a dirigentes, mas não indicia suspeito

A Polícia Federal (PF) concluiu o inquérito sobre as ameaças de morte aos diretores
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em
razão de eventual aprovação
das vacinas contra a covid-19
para crianças e entendeu que
“restou comprovada a materialidade e autoria” do delito
cometido pelo autor do e-mail,
Douglas de Toledo Bozza.

“Assim, presentes os pressupostos conﬁguradores do Fato Típico: Conduta
Humana, Resultado, Nexo Causal e Tipicidade Formal, Material e Subjetiva,
conclui-se que o ora investigado merece a reprimenda penal prevista em Lei,
ressalvados os casos de Extinção de
Culpabilidade e Punibilidade. Todavia,
deixa-se de indiciá-lo, por tratar-se de
crime menor potencial ofensivo, nos termos do art. 138, parágrafo 2º, da IN nº
108/2016-DG/PF”, registra relatório da
PF sobre o caso. O documento registra
que a investigação foi concluída em 12
de novembro.
O e-mail com as ameaças foi encaminhado no dia 28 de outubro para servidores
da Secretaria de Educação do Estado do
Paraná e para a Primeira a Quinta Diretoria da Anvisa. No texto, Bozza dizia
que, caso houvesse aprovação da Anvi-

sa para vacinação de crianças contra a
covid-19, retiraria seu ﬁlho da escola. A
mensagem trazia a aﬁrmação mentirosa de que os imunizantes seriam experimentais e registrava: “deixando bem
claro para os responsáveis, de cima para
baixo: quem ameaçar contra a segurança física do meu ﬁlho: será morto.”

cumprimento dos protocolos de segurança”.

Para a PF, “o “estabelecimento” prolatado por Douglas Bozza seria mais que
uma ameaça, mas uma certeza de que o
mal injusto e grave ocorreria”. O delegado Tarcísio Júnior Moreira Lima entendeu que o caso gerou “considerável
Os cinco diretores ameaçados - entre temor nas vítimas”.
eles o presidente da autarquia, Antonio
Barra Torres - encaminharam represen- Além disso, apontou que a ameaça é
tações à PF e prestaram depoimentos no ainda mais preocupante em razão do
âmbito da investigação. Eles relataram “atual momento pandêmico que o País
que as ameaças deixaram muitos fun- atravessa, aliado à polarização políticionários da Anvisa preocupados e “em coideológica que se espraia no terreno
situação de vulnerabilidade”, além de das ciências, tornado simples factoides
manifestarem receio de o fato inﬂuen- em verdades absolutas, a serem “defenciasse outras pessoas a propagarem didas” com o próprio sangue, se for enameaças semelhantes e “fazê-las cum- tendido como necessário”.
prirem”.
Após o e-mail no paranaense, os serEm sua oitiva, Bozza voltou a fazer ale- vidores receberam uma outra ameaça,
gações falsas sobre a imunização contra também por e-mail, de forma anônima.
a covid-19, sustentando que “o fato de Depois, mais de um mês após as ameaa Anvisa querer aprovar a vacinação ças de Bozza, a Anvisa aprovou o uso
para crianças seria um ‘assédio’”. Ainda da vacina da Pﬁzer em crianças de 5 a
segundo o depoimento, as ameaças se 11 anos - e os servidores voltaram a ser
deram após a Secretaria de Educação ameaçados.
do Paraná estabelecer que “seu filho só
voltaria para escola se os responsáveis Estadao Conteudo - 21/12/2021 16:24
assinassem uma declaração decretando

Foto: Divulgação/PMSCS

Foto: Divulgação
No entanto, o delegado Tarcísio Júnior
Moreira acabou não indiciando o investigado pelo fato de o delito de ameaça se
tratar de um crime de menor potencial
ofensivo. Foi enviado o relatório à Justiça Federal do Distrito Federal, “para
tomada das medidas que melhor convier
a Justiça”. Caberá ao Ministério Público
Federal denunciar o investigado ou não.
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Você já ouviu falar da síndrome ou transtorno de personalidade Borderline? Ela é
caracterizada por diﬁculdades em regular a emoção. Os
pacientes sentem emoções
intensas por longos períodos
de tempo, com diﬁculdades
para retornar a estabilidade
emocional após determinados eventos.
As pessoas com Borderline
experimentam grandes variações de humor e podem
sentir uma grande sensação
de instabilidade e insegurança. Basta um evento adverso, como um desentendimento com alguém querido,
para que o humor se altere
“da água para o vinho” e o
paciente perca o controle de
suas emoções. Após a crise,
logo bate um sentimento de
culpa e medo de abandono, o
que pode culminar em novas
reações exaltadas e até mesmo em auto-punição.
Aliás, o transtorno de personalidade recebeu o nome de
Borderline pois o termo em
inglês significa algo como
“no limite”. Tanto é que a
condição também é chamada de transtorno de personalidade limítrofe.
Borderline: sintomas
Alguns sinais e sintomas
principais podem incluir
relações pessoais instáveis,
autoimagem distorcida e
instável, comportamentos
impulsivos que podem ter
resultados perigosos, como
gastos excessivos, sexo inseguro, direção imprudente ou
uso indevido ou uso excessivo de substâncias, automutilação, ameaças ou tentativas
de suicídio.

ríodos de depressão intensa,
irritabilidade ou ansiedade,
além de sentimentos crônicos de tédio ou vazio, raiva
incontrolável e sentimentos
dissociativos, e até episódios
psicóticos.
As causas da síndrome de
Borderline não são totalmente compreendidas, mas
os cientistas concordam que
é o resultado de uma combinação de fatores, incluindo
genética (uma vez que pesquisas já sugeriram que as
pessoas que têm um parente próximo com borderline
podem ter maior risco de
desenvolver o transtorno),
eventos traumáticos (como
abuso físico ou sexual durante a infância, negligência e separação dos pais) ou
função cerebral (as partes
do cérebro que controlam
as emoções e a tomada de
decisões sem se comunicar
perfeitamente umas com as
outras).
Por enquanto, não há teste médico deﬁnitivo para
diagnosticar a síndrome de
Borderline e o diagnóstico
não é baseado em um sinal
ou sintoma especíﬁco, e sim
feito por um proﬁssional
após acompanhamento do
paciente.
Já o tratamento pode incluir
psicoterapia ou medicamentos, mas os especialistas
ressaltam a importância de
apoio dos familiares, dos
amigos e do cônjuge. A psicoterapia é a primeira escolha para a síndrome. Aprender maneiras de lidar com a
desregulação emocional em
um ambiente terapêutico é
muitas vezes a chave para a
melhoria a longo prazo.

Outros sintomas que acompanham o transtorno são pe- Institute of Mental Health

Anticoagulante pós-Covid reduz risco de
trombose em 67%, aponta estudo
Já é sabido que a Covid é uma
doença tromboembólica - isto
é, ela tem um risco elevado
de gerar trombose durante a
infecção, especialmente em
pacientes que permanecem
muito tempo internados.
Indivíduos mais velhos ou
com histórico do problema
possuem risco maior no pós-Covid para a ocorrência de
coágulos sanguíneos que podem causar trombose venosa
profunda, trombose cerebral
ou embolia pulmonar, potencialmente fatais.
Para tentar contornar esse
quadro, um estudo multicêntrico nacional avaliou a ação
do uso de anticoagulante por
até 35 dias após a alta hospitalar em pacientes com maior
risco para trombose, e encontrou uma redução signiﬁcativa

nos eventos com a droga. Os
resultados foram publicados
na edição desta quarta (15) do
periódico The Lancet. O estudo reuniu pesquisadores de diversos hospitais e instituições
de ensino brasileiros e no exterior, entre eles o instituto de
pesquisa internacional Science Valley, fundado em Santo
André (SP), o Hospital das
Clínicas da USP, o Hospital
e Maternidade Christóvão da
Gama, também em Santo André, a Unesp de Botucatu, o
Hospital do Rocio, em Campo
Largo (PR), e o Instituto Couto Maia, em Salvador (BA).
Participaram da pesquisa pacientes que tiveram quadro
grave de Covid com risco elevado para trombose, metade
dos quais foram internados em
UTI entre outubro de 2020 e

julho de 2021. A pesquisa, coordenada pelo cirurgião vascular e cofundador do Science
Valley Eduardo Ramacciotti,
recrutou mais de 900 pacientes em 14 centros hospitalares
no país, dos quais 320 foram
randomizados para receber
a droga ou placebo (160 em
cada grupo) por 35 dias após a
alta hospitalar.
Para determinar o risco de
trombose, os pacientes eram
classiﬁcados segundo uma
avaliaão dos fatores de risco
-como idade avançada, tromboﬁlia, histórico de câncer ou
de trombose venosa- chamado
Improve (sigla para registro
internacional sobre prevenção
médica em tromboembolismo
venoso).
Fonte: Gazeta do Povo

140 milhões de pessoas sofrem de Cefaleia no Brasil.
Causa pode estar relacionada à problemas na visão
Foto: Divulgação

O que é síndrome
de Borderline?

Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, 140 milhões
de pessoas sofrem com dores
de cabeça no país – mais da
metade da população brasileira, que hoje é de 212,6 milhões de pessoas, de acordo
com o IBGE. A cefaleia, popularmente conhecida como
dor de cabeça, pode ser de
causa primária ou secundária.
A causa primária já identiﬁca
o sintoma e a enfermidade. Já
as causas secundárias são correlacionadas com outras doenças, como AVC, sinusites,
tumores cerebrais, meningite,
aneurismas e também possí-

veis problemas na visão, tais
como erros de graus nos óculos, inﬂamações ou infecções
oculares.
No caso da falta de correção
no grau dos óculos, a cefaleia geralmente é de leve
intensidade e se situa na região frontal da cabeça (testa).
“Processos inﬂamatórios intraoculares como a uveite, ou
crises de aumento súbito da
pressão intraocular (glaucoma agudo) podem gerar dores
oculares e cefaleias. Existem
também as cefaleias em salvas
(também chamadas de cluster)

que causam dor pulsátil retro
ocular (atrás dos olhos), podendo causar ptose palpebral,
hiperemia ocular e lacrimejamento”, explica o oftalmologista do Hospital de Olhos do
Paraná, Luiz Osowski.
De acordo com o médico, a
melhor maneira de prevenir ou
tratar a cefaleia de origem oftalmológica é consultar regularmente um proﬁssional especializado. “É o oftalmologista
que vai veriﬁcar se o paciente
tem algum problema na visão,
ou atualizar o grau dos óculos.
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Simone e Simaria voltam aos palcos
e lotam casa de show
Adele faz história na Billboard com disco 21
com megashow em São Paulo

Foto: Divulgação

O primeiro show, de retomada
das artistas, contou também com
a presença de GKay, Rico Melquiades, Bill Araújo, Thelminha
e Erika Schneider e os inﬂuencers
Lucas Quedez e Alváro, que foram
convidados a subirem ao palco e
mostrar, junto a dupla, a coreograﬁa da música nova “Vontade de
Morder”, faixa que conta com a
participação de Zé Felipe.

Foto: Divulgação

Final de semana pra lá de especial
em São Paulo! Foi assim a volta
aos palcos de Simone e Simaria,
que se apresentaram na casa de
espetáculo Good Show, com casa
lotada, e muita alegria! Com mais
de 8 mil metros quadrados e 40 camarotes no espaço, as irmãs foram
recebidas com muito carinho pelo
público, que cantaram e dançaram
por mais de duas horas ao som das
coleguinhas!

O disco de sucesso de Adele, 21, que
apresenta grandes sucessos da carreira da cantora como “Someone Like
You” e “Rolling in the Deep,” completou dez anos de história em 2021.
Um marco não só para a discograﬁa
da artista, mas também para a música
pop, o álbum segue sendo memorável.

Gusttavo Lima entra em disputa por
cachê mais caro de 2022

No último domingo (19), Luan
Santana realizou seu primeiro
show em São Paulo desde o início da pandemia com direito à
casa lotada.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Luan Santana recebe namorada em
gravação e dança coladinho
com Luísa Sonza
Luan Santana gravou o DVD
Luan City, em um espaço de
eventos em São Paulo, na noite
desta segunda-feira (20). O sertanejo foi prestigiado pela namorada, Izabela Cunha, com quem
trocou beijos nos bastidores do
evento. As duplas Henrique e
Juliano e Chitãozinho e Xororó
participaram do novo projeto do
artista, assim como Luísa Sonza.
O registro audiovisual contou
com um repertório formado por
16 faixas inéditas

Mesmo após dez anos do lançamento,
21 alcançou uma importante marca:
completou 519 semanas na importante parada Billboard 200; o número
equivale a dez anos inteiros. As informações foram relatadas a partir de
dados do Chart Data, divulgados na
segunda, 20 de dezembro

Foi dada a largada para a corrida dos
shows em 2022! O ano ainda nem acabou, mas os contratantes já estão com
altas expectativas para preencherem
a agenda dos sertanejos, que já está
pra lá de movimentada. Enquanto
Gusttavo Lima vendeu todos os seus
shows a um fundo de investimentos
milionário, “Cabaré” chega com tudo
com Leonardo e Bruno e Marrone e
os “Amigos” se despedem oficialmente do projeto nos palcos.

É inegável que o nome de 2022 nos
palcos será Gusttavo Lima. O marido de Andressa Suita está no melhor
momento de sua carreira e os números
não deixam mentir: o cachê dos seus
shows varia entre R$ 700 mil a até R$
1,2 milhões, o que dá a ele o título de
cantor mais poderoso da atualidade.
Outros 2 grandes shows que prometem movimentar o ano que vem:
“Cabaré” e “Amigos”.
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Foto: Divulgação

Integral Bilíngue é a oportunidade para
desenvolver habilidades além da língua

vidades rotineiras como brincadeiras, desaﬁos, interação, jogos e outras atividades que surgem a partir
da relação consigo mesmo e com os
outros, além de estar em plena consonância com as diretrizes propostas
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e alinhado aos valores
Maristas.
Ela explica que quando o aluno começa o aprendizado na infância e de
maneira natural, sem a necessidade
de desconstrução do que se sabe da
língua materna, ele passa a transitar
confortavelmente pelos dois idiomas.
Os estudantes frequentam parte do
dia no período regular, seguindo o
currículo brasileiro. Já no período do
contraturno, as atividades extracurriculares são mediadas em inglês com

atividades mão na massa e projetos
multidisciplinares dando signiﬁcado
ao conhecimento. Essa experiência
de aprendizagem se dará num espaço exclusivo e ambientado para essa
ﬁnalidade.
“Eu percebo que as meninas têm um
conhecimento das coisas práticas
do dia a dia. O foco não é necessariamente a aula de inglês, mas o
conhecimento geral sobre a cultura e a prática do idioma”, observa
a servidora pública Cinthya Pedron
Caciatori, mãe das alunas Giulia, 10
anos, e Mariana, 6, que estão no 5.º
e no 1.º ano do Ensino Fundamental,
respectivamente. A caçula, segundo a
mãe, dizia não gostar de inglês e agora já recorre naturalmente a diversas
expressões para se comunicar dentro
de casa.

Em um mundo em que o armazenamento de documentos acontece na
“nuvem”, boa parte das proﬁssões podem ser exercidas de forma remota a
partir de qualquer lugar do planeta ﬁca
cada vez mais clara a importância de
se dominar um outro idioma para garantir espaço no mercado de trabalho.
Uma pesquisa recente da consultoria
de carreira Catho mostrou que falar
inglês pode aumentar em até 72% o
valor do salário de um proﬁssional. E,
quanto mais cedo iniciar esse aprendizado, maiores as chances de sucesso.
Já um levantamento do site Nomad
Life mostra que, até 2035, cerca de
1 bilhão de trabalhadores em todo o
mundo serão “nômades digitais”. Ou
seja, pessoas que não precisam de um

CIDADÃOS GLOBAIS
O foco em promover essa imersão
visa à formação de cidadãos globais,
preparados para atuar em qualquer
lugar do mundo e enfrentar os mais
variados desaﬁos futuros. “Esse
aprendizado acontece baseado em
vivências e no protagonismo de situações de uso real com a língua inglesa que o estudante experimenta
na prática, através de um leque de
experiências e estímulos propostos
na ação educativa para o Integral
Bilíngue”, comenta a gerente de Internacionalização do Grupo Marista.
Fernanda ressalta que a coexistência das duas línguas e suas respectivas culturas no cotidiano do aluno
promove a integração multicultural
e multidimensional de ambas as lín-

endereço ﬁxo para trabalhar.
De olho nessas estatísticas, vem aumentando a cada ano o número de
pais que busca oferecer aos seus ﬁlhos a formação bilíngue já desde os
primeiros anos de vida. O objetivo é
permitir que a criança cresça convivendo com a língua inglesa de forma
que ela se torne tão familiar quanto a
língua materna.
De acordo com a professora Fernanda
Cervi Rolkouski, gerente de Internacionalização da Diretoria Executiva
de Educação Básica do Grupo Marista, no Integral Bilíngue o objetivo
é que o aluno esteja inserido em um
contexto em que o idioma é utilizado
de forma natural para mediar as ati-

guas. Isso permite ao estudante ampliar a sua visão de mundo, além de
desenvolver um olhar crítico para o
mundo ao seu redor, investigar e criar
soluções para problemas reais.
Nos Colégios Maristas, o Integral
Bilíngue está disponível a partir da
Educação Infantil. “Quanto mais
cedo a criança tiver contato com o
idioma, mais natural é a aquisição
da língua adicional, devido à plasticidade cerebral. No entanto, mesmo
crianças que ingressam mais tarde
apresentam excelente desempenho”,
avalia.
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