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O Brasil já recebeu 894 ucrania-
nos desde o início de guerra do 
país com a Rússia, no dia 24 de 
fevereiro. Dados divulgados pela 
Polícia Federal na sexta-feira (18) 
apontam que há 21 pedidos para 
visto temporário, cinco solicita-
ções para residente e dois pedi-
dos para visto provisório. As infor-
mações consideram as entradas 
de ucranianos entre os dias 24 de 
fevereiro e 17 de março.

Thiago & Graciano 
lançam feat inédito com 

Daniel Caon

Com apresentações em S. Bernardo, 
peça “As Loucuras da Vó Grana” 

apresentaram refl exão 
sobre uso do dinheiro

Cientistas de Michigan 
descobrem exame que prevê 

risco de pré-eclâmpsia 

MÚSICA - PÁG 7

GIRO DE NOTÍCIAS - PÁG 8

Carla Morando garante
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Mulher” para S. Bernardo
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Com todas as medidas 
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realizar uma grande festa
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Equipamento acolhe e presta 
assistência a mulheres vítimas de 
Violência Doméstica; secretário 

Marco Vinholi confi rmou 
o investimento.
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Trabalho de mulheres da 
segurança pública é foco 

de homenagens

A Secretaria para As-
suntos de Segurança 
Pública (SASP) de 
Guarulhos organizou 
uma solenidade em 
homenagem às mu-
lheres que compõem a 
pasta nesta sexta-feira 
(18) na Vila Galvão. 
O evento contou com 
uma palestra sobre 
empoderamento femi-
nino ministrada pela 
policial militar Katia 
Sastre, apresentações 
de diferentes autori-
dades das forças de 
segurança atuantes no 
município e um café 
da manhã.

Dentre os programas 
de capacitação da 
SASP há uma série de 
ações que buscam fo-
mentar o conhecimen-
to dos agentes em te-
mas voltados à defesa 

direito da mulher, 
condutas de atendi-
mento às vítimas de 
abusos e combate à 
violência de gênero.

Para a inspetora Dar-
cy Feitosa dos San-
tos, guarda civil mu-
nicipal há 24 anos, 
ser mulher e vestir a 
farda é um exemplo 
de superação de pre-
conceitos, orgulho e 
amor pela profi ssão. 
“Somos muito guer-
reiras. Não é fácil, 
vivemos em uma so-
ciedade que está em 
constante evolução, 
mas que ainda carrega 
o machismo em suas 
raízes. Apesar disso, é 
gratifi cante saber que 
atravessamos esses 
obstáculos e servimos 
à população dia após 
dia”, disse.

Darcy está à frente da 
Patrulha Maria da Pe-
nha, serviço que fi s-
caliza o cumprimento 
de medidas preventi-
vas de urgência que 
protegem as vítimas 
de violência de seus 
agressores. Foram 
mais de 350 monito-
ramentos realizados 
pelas equipes somen-
te neste ano.

“Quando a vítima de 
algum crime é uma 
mulher, em especial 
quando se trata de 
violência doméstica, a 
presença das guardas 
faz com que elas se 
sintam mais confor-
táveis para que desa-
bafem e contem suas 
histórias”, pontuou a 
inspetora.

Fonte: PMG

Gustavo sugere indicar Laís em 
caso de Contragolpe no BBB 22

O papo sobre a próxima votação segue fi rme na academia do BBB 22. 
Conversando sobre a possibilidade de Contragolpe, Gustavo sugere indi-
car a parceira, Laís: “Se você não tiver imune, e eu tiver Contragolpe, eu 
estou o pensando em te puxar, para você não ir direto pelo Líder e ter o 
Bate-Volta.”

Laís gosta da ideia, mas revela um receio: “Não sei se isso fi ca bom lá 
fora para tu.” Natália comenta que acha que se combinarem a estratégia 
direito, não tem problema. O empresário, então, argumenta.

“Se você não tiver imune, ele vai em você com certeza. 
Aí, vai eu, você e mais um pro Bate-Volta e é 66% de 
chance de não ir nós dois [ao Paredão]”, explica ele.

Após pensarem na estratégia, os participantes lembraram que Arthur 
Aguiar, o Líder da semana, faz a indicação antes do poder do Contra-
golpe, caso haja. “Mas ele vota primeiro, então não tem como”, comenta 
Laís.

FinalizaçãoFinalização

CNPJ: 61.533.949/0001-41
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Carla Morando garante 
instalação da “Casa da Mulher” 
para São Bernardo do Campo

Equipamento acolhe e presta assistência 
a mulheres vítimas de Violência 

Doméstica; secretário Marco Vinholi 
confi rmou o investimento

A deputada estadual Carla Mo-
rando (PSDB) garantiu, na quinta-feira 
(17/03), a instalação de uma unidade da 
“Casa da Mulher”, para São Bernardo. A 
confi rmação foi dada pelo secretário de 
Desenvolvimento Regional do Estado, 
Marco Vinholi, durante uma reunião no 
Palácio dos Bandeirantes, que contou 
com a presença do vereador de São Ber-
nardo Danilo Lima (PSDB).

A Casa da Mulher é uma unidade de 
acolhimento exclusivo às vítimas de vio-
lência doméstica ou discriminação. No 
espaço, elas recebem auxílio jurídico, 
psicológico, além de capacitação pro-
fi ssional. A iniciativa será realizada em 
parceria entre o Governo do Estado e a 
Prefeitura de São Bernardo do Campo.

“A instalação da Casa da Mu-
lher em São Bernardo é mais 
uma importante conquista 
para a defesa e proteção das 
mulheres. Como deputada es-
tadual, estou sempre ligada à 
causa e trabalhando para pro-
teger às vítimas e a punição 
dos agressores”, explicou a deputa-
da Carla.

A demanda chegou à deputada estadual 
por meio de uma solicitação feita pelo 
vereador de São Bernardo Danilo Lima. 
“Procurei a deputada Carla Morando 
e apresentei o ofício. Ela prontamente 
atendeu o pedido e acionou o Governo do 
Estado. Agora, São Bernardo terá, em um 
único espaço, um atendimento mais dig-
no às mulheres que precisam de um novo 
recomeço”, comemorou Danilo Lima.

Desde o início do manda-
to do Governador de São 
Paulo, João Doria, 44 uni-
dades já foram instaladas. 
Um investimento total de 
R$ 33 milhões. E com a 
inclusão de São Bernardo 
no programa Estadual, as 
mulheres terão mais um 
ponto de acolhimento. O 
local em que será instala-
da a unidade será defi nido 
pela Prefeitura e apresen-
tado nos próximos dias.

Foto: Divulgação
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Brasil já recebeu 894 ucranianos 
desde a invasão russa no país

O Brasil já recebeu 894 ucranianos desde o início de guerra do país com 
a Rússia, no dia 24 de fevereiro. Dados divulgados pela Polícia Fede-
ral na sexta-feira (18) apontam que há 21 pedidos para visto temporário, 
cinco solicitações para residente e dois pedidos para visto provisório. As 
informações consideram as entradas de ucranianos entre os dias 24 de 
fevereiro e 17 de março.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afi rmou que o Brasil fará uma 
portaria para garantir o acesso de ucranianos ao passaporte humanitário 
brasileiro. A informação, divulgada no fi m de fevereiro, é de que medida 
vai regulamentar a entrada dos cidadãos ucranianos.

Foto: Reprodução

Refugiados
Segundo a Agência da ONU para Refugiados (Acnur) 3,1 milhões de pes
soas conseguiram fugir e agora estão refugiadas da Ucrânia. Ao todo, 13 
milhões de pessoas que estão naquele país têm sido afetadas nas áreas 
mais atingidas pela guerra.

O Acnur tem apoiado centros de recepção para deslocados e entregando 
itens essenciais na Ucrânia e nas fronteiras, como alimentos, materiais de 
higiene e assistência em dinheiro. De acordo com a agência, também en-
viou especialistas em proteção de abuso e exploração sexual para Polônia, 
Moldávia, Hungria e Romênia. 

Em negociações, Ucrânia insiste em reconhecimento 
de integridade territorial, e russos dizem 

     ‘estarem prontos’ para trabalhar por acordo

Em conversas agora mantidas de forma virtual, representantes da Rússia 
e Ucrânia seguem em busca de um acordo sobre um cessar-fogo dura-
douro e o estabelecimento das linhas de um futuro acerto de segurança 
regional depois que as armas silenciarem. Mas, apesar de declarações 
otimistas, em especial do lado russo, não há sinais claros de quando ou 
como isso vai acontecer.

Um dos pontos centrais sobre a mesa é a soberania territorial da Ucrâ-
nia: a Rússia vem sinalizando que não aceitará a devolução da Península 
da Crimeia, anexada em 2014 e hoje integrada às instituições russas 
— Moscou também defende que as províncias ucranianas de Donetsk e 
Luhansk sejam reconhecidas como independentes, questão que serviu 
como um dos estopins do confl ito.
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Já estão à venda os ingressos para o Camarote011 no sambódromo do 

Anhembi em São Paulo para o carnaval 2022. Com uma vista privile-

giada para o recuo da bateria, é considerado pelos sambistas o ponto 

mais estratégico para quem deseja sentir a emoção das baterias que 

fazem uma pausa no local para que a escola de samba termine de 

desfi lar pela avenida. Além disso, o local oferece todas as vantagens 

de serviços como buff et de alimentação, open bar, relax center, cha-

pelaria, espaço de customização de abadás, além do Meeting Point 

exclusivo no tradicional e sofi sticado Hotel Pestana, que contará com 

o traslado dos foliões até a porta do camarote.
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Camarote 011 inicia venda de ingressos 
para os desfi les do sambódromo de São Paulo

Para a decoração desse ano, o o Tropicalismo foi esco-
lhido para ambientar os 1.000 m² do camarote que são 
divididos em pisso térreo e superior mezanino, limitado a 
70% de ocupação conforme os protocolos sanitários esta-
belecidos pelo governo. Para relembrar esse movimento 
artístico, o Tropicalismo foi um movimento cultural de 
vanguarda que ocorreu no Brasil nos anos de 1967 e 1968 
nas artes, principalmente na música, caracterizado como 
um movimento libertário e revolucionário, ele buscava 
se afastar um pouco do intelectualismo da Bossa Nova, 
a fi m de aproximar a música brasileira dos aspectos da 
cultura popular, do samba, do pop, do rock, da psicodelia.

Considerado o camarote dos sambistas, a programação 
musical será diversifi cada durante os intervalos e contará 
com uma vasta quantidade de artistas famosos no palco 
durante os cinco dias de funcionamento, que terão início 
nos desfi les do Grupo de Acesso II no dia 16/4, na sequ-
ência, 21/4 Grupo de Acesso I, nos dias 22 e 23/4 Grupo 

Especial e para fi nalizar no dia 29/4 com o desfi le das 
Campeãs.

“No carnaval anterior, colocamos a “Banheira do 
Gugu” no meio do camarote para homenagear o sau-
doso apresentador. Neste ano, vamos organizar várias 
surpresas inéditas e jamais vistas em camarotes, para 
transformar a folia em uma experiência inesquecível. 
Assim como o Tropicalismo marcou uma geração mu-
dando o cenário da música e da cultura brasileira, nós 
vamos marcar esta geração mudando o cenário e a cul-
tura dos camarotes de carnaval”, diz Léo Rizzo, CEO do 
Grupo Soccer Hospitality.

Sambódromo do Anhembi - Avenida Olavo Fontou-
ra, 1209. Data: 16, 21, 22, 23 e 29 de abril de 2022. 

Horário: 21h. Preço a partir de R$300,00 - 
www.camarote011.com.br

Caixa começa a pagar parcela de março do Auxílio Brasil
Foto: Divulgação

A Caixa começa a pagar hoje (18) a parcela de março 
do Auxílio Brasil. Recebem nesta sexta-feira os benefi -
ciários com Número de Inscrição Social (NIS) fi nal 1. O 
valor mínimo do benefício é R$ 400. As datas seguirão 
o modelo do Bolsa Família, que pagava nos dez últimos 
dias úteis do mês.

O benefi ciário pode consultar informações sobre datas de 
pagamento, valor do benefício e composição das parcelas 
em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o 
programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as 
contas poupança digitais do banco.

Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo 
programa. No início do ano, 3 milhões foram incluídas.

Auxílio Gás
O Auxílio Gás também é pago hoje às famílias inscritas 
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), com NIS fi nal 1. O benefício segue 
o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil.

Com duração prevista de cinco anos, o programa bene-
fi ciará 5,5 milhões de famílias, até o fi m de 2026, com o 
pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 qui-
los, conforme valor calculado pela Agência Nacional do 
Petróleo (ANP). Pago a cada dois meses, o Auxílio Gás 
tem orçamento de R$ 1,9 bilhão para este ano.

Só pode participar do programa quem está incluído no 
CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família 
que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Benefícios básicos
O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suple-
mentares, que podem ser adicionados caso o benefi ciário 
consiga emprego ou tenha fi lho que se destaque em com-
petições esportivas, científi cas e acadêmicas.

Podem receber o benefício as famílias com renda per ca-
pita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema 
pobreza, e até R$ 200, em condição de pobreza

Entre as dúvidas que o benefi ciário pode tirar estão cri-
térios para integrar o programa, nove tipos diferentes de 
benefícios e o que aconteceu com o Bolsa Família e o 
auxílio emergencial, que vigoraram até outubro.
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Cientistas de Michigan descobrem 

exame que prevê risco de 
pré-eclâmpsia na gravidez

Um estudo desenvolvido 
pela  Michigan State Uni-
versity (MSU) descobriu 
que um exame de sangue 
pode detectar o risco de 
pré-eclâmpsia, uma doen-
ça potencialmente mortal 
na gravidez. Os sintomas 
surgem nos 2° e 3° tri-
mestres da gestação e se 
caracterizam, principal-
mente, pelo descontro-
le da pressão arterial. Se 
não forem tratados podem 
evoluir para a eclâmpsia 
que é o estágio mais avan-
çado da enfermidade.

A professora da MSU, 
Claudia  Holzman, uma 
das cientistas envolvidas 
no estudo, falou que cen-
tenas de amostras de san-
gue de mulheres no início 
da gravidez foram coleta-
das e tiveram os níveis de 
RNA das células monito-
rados. Através das altera-
ções nos tecidos maternos 
e fetais, os cientistas pu-

deram antecipar aquelas 
que são características da 
evolução da gravidez, e 
as que podem levar a um 
quadro de pré-eclâmpsia. 
Além disso, eles conse-
guiram determinar com 
precisão com quantas se-
manas irá ocorrer o parto. 
“Muitas vezes, a pré-e-
clâmpsia resulta em parto 
prematuro, o que tem suas 
próprias consequências”, 
alertou Holzman.

O exame, publicado na 
íntegra na revista cientí-
fi ca Nature, ainda precisa 
passar por outras etapas 
de avaliação até chegar 
a aplicação clínica. En-
quanto isso não acontece, 
a cientista recomenda que 
as grávidas se mantenham 
o mais saudável possível e 
façam o pré-natal. “A pré-
-eclâmpsia está se tornan-
do mais prevalente porque 
que as pessoas estão fi can-
do muito mais doentes”, 
concluiu a médica.

Estudo elaborado pelo Mi-
nistério da Saúde indica 
que, entre 1980 e 2019, 
mais de 3 milhões de pesso-
as morreram no Brasil por 
até 18 tipos de câncer que 
podem ter sido causados 
pela exposição a produtos, 
substâncias ou misturas 
presentes em ambientes de 
trabalho.

Segundo o Atlas do Câncer 
Relacionado ao Trabalho 
no Brasil, ao longo de 39 
anos, o Sistema de Infor-
mações Sobre Mortalidade 
(SIM) registrou 3.010.046 
óbitos decorrentes desses 
tipos de câncer. O resulta-
do, segundo a equipe técni-
ca, poderia ser menor caso 
mais ações tivessem sido 
feitas para controlar ou eli-
minar a exposição dos tra-
balhadores a agentes can-
cerígenos.

“As iniciativas de preven-
ção e controle do câncer 
relacionado ao trabalho são 
prementes para evitar a ex-
posição dos trabalhadores a 
um conjunto de produtos, 
substâncias, misturas ou si-
tuações que possam predis-
por ao desenvolvimento da 
doença”, alertou uma das 
coordenadoras do estudo, 
Isabella de Oliveira Cam-
pos Miquilin.

Primeira versão
Para atualizar a primeira 
versão do atlas, publicada 
em 2018, os pesquisado-
res voltaram a se debruçar 
sobre os registros nacio-
nais de câncer de bexiga, 
esôfago, estômago, fígado, 

glândula tireoide. laringe, 
mama, mesotélio, nasofa-
ringe, ovário, próstata, rim 
e traqueia/brônquios/pul-
mões. Também são analisa-
dos o sistema nervoso cen-
tral (incluindo o cérebro) e 
casos de leucemias, linfo-
mas Não Hodgkin, melano-
mas cutâneos e mielomas 
múltiplos.

O objetivo do estudo é 
contribuir no planejamen-
to e na tomada de decisão 
nas ações de vigilância 
em saúde do trabalhador. 
“Compartilhamos o enten-
dimento de que o trabalho 
é uma das mais importantes 
categorias de análise para 
a compreensão dos proces-
sos de consolidação da ci-
dadania e dos modelos de 
desenvolvimento estabele-
cidos na sociedade”, disse a 
coordenadora. Ela ressaltou 
que o câncer relacionado 
à exposição ocupacional 
é considerado um “grave 
problema de saúde pública” 
em todo o mundo, sendo 
uma das quatro principais 
causas de mortes prematu-
ras globais.

“Segundo as estimativas 
globais, em 2015, cerca de 
26% dos trabalhadores víti-
mas de doenças associadas 
ao trabalho morreram em 
consequência de um tipo 
de câncer também relacio-
nado ao trabalho. ”Do total 
de mortes em consequên-
cia dos 18 tipos de câncer, 
a proporção de óbitos foi 
1,4 vezes maior entre os 
homens. No caso do câncer 
de laringe, a diferença che-

gou a ser sete vezes maior. 
Além disso, os óbitos rela-
cionados a apenas oito das 
18 tipologias selecionadas 
(pulmão, mama, próstata, 
estômago, esôfago, fígado, 
leucemia e sistema nervoso 
central) representam mais 
de 80% de todos os faleci-
mentos.”

Regiões
O atlas produzido pelo Mi-
nistério da Saúde também 
apresenta uma análise do 
problema nas cinco regiões 
brasileiras e informações 
sobre atividades econômi-
cas, situações de exposição. 
Há, ainda, algumas reco-
mendações, como a impor-
tância da fi scalização dos 
processos e atividades com 
potencial cancerígeno e a 
urgência de estruturação de 
sistemas de informação e 
monitoramento capazes de 
gerar dados sobre os efeitos 
dos contaminantes ambien-
tais na saúde humana.

“Quando falamos de cân-
cer relacionado ao trabalho, 
estamos falando de agentes 
químicos, físicos e bioló-
gicos que podem ser elimi-
nados e substituídos. Mas, 
no Brasil, isto constitui um 
problema, uma vez que con-
vivemos com agentes que já 
foram banidos em outros 
países”, disse a gerente da 
Unidade Técnica de Ex-
posição Ocupacional, Am-
biental e Câncer do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), 
Ubirani Barros Otero.

Fonte: Agência Brasil.

Estudo analisa morte por câncer 
associada à exposição laboral
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Thiago & Graciano lançam feat 
inédito com Daniel Caon

Dando continuidade aos lançamentos do audiovisual “Onda de Amor”, gravado em 
iates ancorados na Praia do Caixa D’Aço, em Balneário Camboriú/SC em setembro 
de 2021, Thiago & Graciano lançam “Mimimi”, feat. com o cantor e compositor Da-
niel Caon. A faixa fi cou disponível em todas as plataformas digitais na última quinta 
(17), às 21h, acompanhada de um videoclipe, que pode ser conferido no YouTube da 
dupla.

     Thiago: “Essa mistura de funk com o sertanejo deu mais que certo e se converteu 
em uma música dançante, gostosinha de ouvir e eu tenho certeza de que, assim como 
nós, vocês vão amar e se viciar nesse som! Quero muito que vocês conheçam logo 
essa faixa maravilhosa.”

     Sobre a parceria com Caon, Graciano comenta: “O Daniel é um querido. Talen-
toso demais! Então quando surgiu essa oportunidade de gravar com ele, nós não 
pensamos duas vezes. Ele transmite uma energia muito boa, leve e descontraída, e 
o resultado desta parceria não poderia ser mais satisfatório. Ficou sensacional!”

     “Mimimi” é a segunda faixa de “Onda do Amor” a ser lançada pelos sertanejos. 
Sua antecessora, “Acostamento”, feat. com Lucca & Mateus lançado em dezembro 
de 2021, já possui mais de 6 milhões de visualizações no YouTube de Thiago & 
Graciano.

     Além dessas parcerias especiais, o mais recente projeto da dupla conta com outros 
amigos e parceiros de composição, como Tierry e Dilsinho, além de Lucas & Kadi 
e o Grupo Sem Abuso, que fi zeram questão de estar com Thiago & Graciano neste 
trabalho sobre o qual Thiago revelou ser “o projeto das nossas vidas, da história de 
Thiago e Graciano.”

     Ao todo, “Onda de Amor” conta com 15 faixas, sendo 13 inéditas e quatro de au-
toria própria: “Pegou Eu Sofreu”, “Vontade Mil” com part. de Dilsinho, “Turbilhão” 
e “Terceiro Sofrendo” com part. de Tierry.

      As outras 13 canções do audiovisual ainda não tem data de lançamento, mas Gra-
ciano promete muita surpresa, diversão e música boa: “Tenho certeza que a espera 
vai valer a pena. As músicas estão incríveis e vocês ainda vão dançar bastante ao som 
de Thiago & Graciano em ‘Onda de Amor’. Aguardem, porque em breve tem mais!”

      “Onda de Amor” tem direção de vídeo de Catatau, produção musical de Gabriel 
Paschoal, e é mais um projeto de Thiago & Graciano que será lançado pela Sony 
Music.

Vitor & Cadu lança música 
com Henrique & Diego

“Então bora dar uma namorada, tô carente 
da sua pegada” ... é com refrão envolvente 
que Vitor & Cadu lançam nas plataformas 
digitais a faixa “EMzin Vermelho”. A mú-
sica tem participação especial de Henrique 
& Diego, uma das duplas mais queridas do 
sertanejo, e conta a história de duas pessoas 
que não conseguem fi car longe uma da outra, 
e tudo acaba sempre no motel, ou melhor, no 
EMzin Vermelho.

Uma das características da dupla Vitor & 
Cadu é falar em suas músicas de amor assim, 
envolvendo paixão quente, intensa e contan-
do com situações reais vividas por muitas 
pessoas. “Sempre tem alguém que não pre-
cisa falar nada, basta o olhar e a boca para 
entregarem o que querem, nossa ideia era 
essa, falar desse sentimento” conta Vitor so-
bre a letra.

Vitor & Cadu também disponibilizam um 
lyric vídeo em seu canal ofi cial no Youtube 
para que os usuários da plataforma também 
possam curtir o novo som. “Ficamos muito

felizes de poder contar com nossos amigos 
Henrique e Diego, temos certeza de que eles 
deixaram o trabalho ainda mais especial e 
este é um momento importante na nossa car-
reira, considerando o peso dos artistas na 
nossa música brasileira”, diz Cadu.

“Ficamos muito felizes com o convite de par-
ticipar dessa música, foi uma honra pra nós. 
Os meninos são muito talentosos, acompa-
nhamos essa trajetória de perto e temos or-
gulho em ver eles crescendo! Agradecemos 
demais pela parceria, que seja um sucesso!”, 
conta Henrique e Diego.

Mauricio Mello, além de responsável pela 
carreira de Vitor & Cadu, é, ao lado do pri-
meira voz Vitor, compositor deste single. 
Ele também é o ponto comum entre as duas 
duplas, vale lembrar que o hit “Suite 14” foi 
escrito por ele e, até hoje, tem um papel mui-
to importante na vida de Henrique & Diego. 
A produção musical é de Éber Sória, o Pajé. 
“EMzin Vermelho” é mais um lançamento da 
MM Music, maior gravadora independente 
do Brasil e responsável pela gestão e carreira 
de Vitor e Cadu.

Luísa Sonza participa do remix de “Sentadona” 
com Gabriel do Borel, MC Frog e Davi Kneio

A cantora Luísa Sonza participou de uma 
nova versão para a faixa Sentadona que con-
ta com os cantores de Gabriel do Borel, MC 
Frog e Davi Kneio. O single já está em todas 
as plataformas digitais pela ONErpm e tam-
bém está disponível em formato de vídeo no 
YouTube.

“Animada demais com este lançamento ao 
lado dos meus amigos e parceiros de mú-
sica. Assim que surgiu a ideia da parceria 
não pensei duas vezes em trazer uma res-
posta/letra que fi zesse jus a música, afi nal 
já é um super sucesso. E é claro que eu não 
deixaria de dar aquele toque feminino e 
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de empoderamento. Esperamos que todos se 
divirtam com mais este lançamento, fi zemos 
com muito carinho para a galera!”, conta 
Luíza Sonza.

Sentadona Remix é uma grande aposta dos 
cantores para a nova estação e conta com 
uma proposta voltada às coreografi as da in-
ternet. O clipe, gravado na casa da cantora 
em São Paulo, traz um clima quente, sensu-
al, com muita dança do inicio ao fi m.

“Essa música já é bastante especial pra 
gente, porque tem muito a nossa cara, esta-
mos muito felizes!”, celebram os cantores.

Foto: João Pedro Varela/Divulgação
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Com apresentações em São Bernardo, peça 
“As Loucuras da Vó Grana” apresentaram 

refl exão sobre uso do dinheiro

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Espetáculos foram realizados 
entre os dias 15 a 17 de março 
em escolas públicas da cidade

Na última semana, a peça “As Lou-
curas da Vó Grana” reuniram 1.625 
pessoas nas escolas estaduais de São 
Bernardo do Campo, com cinco apre-
sentações gratuitas, leves e repletas 
de humor. O espetáculo abordou a 
conscientização do uso do dinheiro e 
controle das fi nanças voltado para o 
público infantojuvenil, usando uma 
linguagem divertida, simples e obje-
tiva.

Além de contarem suas experiências 
e contrapartidas, Vó Grana e sua pri-
ma de segundo grau, Vó Maria Isolda 
Isolina Isildina, transmitiram informa-

ções importantes sobre educação fi -
nanceira, sem deixar o riso de lado. O 
tema é de grande importância, já que 
a maioria das pessoas chega à vida 
adulta sem ter muito controle de suas 
fi nanças.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à 
Cultura e realizado pelo Ministério 
do Turismo via Secretaria Especial de 
Cultura, o projeto é uma produção da 
SSP, e contou com patrocínio da Teg-
ma em São Bernardo.

Escolas que receberam o 
espetáculo:

Escola Mario Franciscon, 
E.E Professor Clovis de Lucca, 

E.E. Euclydes Deslandes.
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Sobre A TEGMA: Há mais de 50 anos 
no mercado, somos um dos maiores 
operadores logísticos do Brasil em 
termos de faturamento e uma empresa 
listada na B3 (principal bolsa de valo-
res do Brasil), na categoria Novo Mer-
cado. Especializados em operações 
complexas e de alta criticidade, ofere-
cemos uma gama completa de servi-
ços, com foco em logística integrada 
e logística de veículos. Somos uma 
das maiores operadoras da América 
Latina de transporte de veículos zero-
-quilômetro com participação de 26% 
de market share no Brasil. Contamos 
com 20 fi liais estrategicamente loca-
lizadas, totalizando 1,7 milhão de me-
tros quadrados de pátios. Em nossas 
operações, gerenciamos mais de 1.500 
equipamentos próprios e de terceiros, 
empregando cerca de 1,5 mil colabo-
radores. Oferecemos um portfólio de 
serviços amplo e diferenciado, capaz 
de atender de forma personalizada as 
diferentes necessidades de cada clien-
te.

Sobre o Ministério do Turismo: 
Principal ferramenta de fomento à 
Cultura do Brasil, a Lei de Incentivo 
à Cultura contribui para que milhares 
de projetos culturais aconteçam, todos 
os anos, em todas as regiões do país. 
Por meio dela, empresas e pessoas 
físicas podem patrocinar espetáculos 
– exposições, shows, livros, museus, 
galerias e várias outras formas de ex-
pressão cultural – e abater o valor to-
tal ou parcial do apoio do Imposto de 
Renda. A Lei também contribui para 
ampliar o acesso dos cidadãos à Cul-
tura, já que os projetos patrocinados 
são obrigados a oferecer uma contra-
partida social, ou seja, eles têm que 
distribuir parte dos ingressos gratuita-
mente e promover ações de formação 
e capacitação junto às comunidades. 
Criado em 1991 pela Lei 8.313, o me-
canismo do incentivo à cultura é um 
dos pilares do Programa Nacional de 
Apoio à Cultura (Pronac), que tam-
bém conta com o Fundo Nacional de 
Cultura (FNC) e os Fundos de Inves-
timento Cultural e Artístico (Ficarts).

Contato para pautas:
Vira Comunicação - contato@viracomunicacao.com.br - (19) 3367-1233

Letícia Herenyi– leticia.herenyi@viracomunicacao.com.br - (11) 97562-3036
Milene Góes – milene.goes@viracomunicacao.com.br  - (15) 98811-6612


