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Guloseimas para VocêG

Depois de 2 anos can-
celadas por cauda da pan-
demia, as Festas Juninas 
voltaram com força total. 
Escolas, centros comuni-
tários, clubes e até alguns 
bairros já estão se preparan-
do para as quermesses com 
muitas bandeirinhas, paço-
cas, muito milho e as bebi-
das quentes para espantar 
o frio. Então, bora se prepa-
rar para fazer um delicioso 
quentão!

Ingredientes: 1 garrafa 
(750 ml) de cachaça bran-
ca, 200 gramas de gengibre 
(picado ou ralado), 300 gra-
mas de açúcar cristal, 3 ca-
nelas em pau, 10 unidades 

de cravo-da-índia, 1 colher 
(café) de pimenta-síria, 2 li-
tros de água quente.

Modo de preparo: Em 
uma panela, coloque o açú-
car e mexa até virar um ca-
ramelo (fique de olho para 
não queimar). Quando o 
açúcar estiver todo derre-
tido, adicione a água quen-
te e mantenha em fogo 
baixo. Adicione as espe-
ciarias e espere reduzir 
por 5 minutos. Desligue 
o fogo, adicione a cacha-
ça, mexa e tampe. Prove 
e faça ajustes, se necessá-
rio. Adicione mais água, 
se quiser um perfil leve e 
mais fácil de beber.
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BAIRRO DOS CORVOS 
ELÉTRICOS (Vícios Anár-
quicos Produções) - O livro 
de Caluã Eloi é uma aventu-
ra repleta de enigmas para 
devorar de uma só vez. Na 
obra uma criança sai sozi-
nha em busca de um novo 
mundo, mas encontra um 
lugar completamente con-
troverso chama-
do Aquiles, onde 
nada e tudo é ver-
dade. Em sua jor-
nada, essa criança 
encontra pessoas 
e criaturas mági-
cas, como Tispadis, 
um artesão de bo-
necos mágicos que 
lhe dará um novo 
nome. Também co-
nhece Aliah, a rai-
nha misteriosa 
deste bairro, e seu 
irmão Ushas, o bar-
do. Mago Sphynx 
é outro persona-
gem importantís-
simo para a saga: 
um gato muito pe-
culiar que conhece 
todos os segredos 

desta terra misteriosa e 
de todas as pessoas que vi-
vem ali. Ao reunir elemen-
tos de mitologias celta, nór-
dica, egípcia e grega, o autor 
cria um universo instigante, 
cheio de suspense e magia, 
combinando uma aventura 
fantástica às múltiplas pos-
sibilidades de mundos.

Livros NovosEscolas públicas alcançam grandes 
resultados com ensino de robótica

Algumas escolas têm ado-
tado disciplinas de robótica e 
programação nas grades cur-
riculares, mas isso não é ex-
clusividade para colégios pri-
vados. Na Zona Norte estão 
as escolas estaduais Yolando 
Mallozzi, na Cachoeirinha; 
Dr. Miguel Vieira Ferreira, 
e Sebastião de Souza Bueno, 
ambas na Vila Medeiros; par-
ticipando do Projeto Apren-
dizes - Digital, realizado pela 
Muda Cultural. Em sua se-
gunda edição, usa o material 
da LEGO® Education WeDo 
2.0 para ensinar alunos a 
produzirem seus próprios ro-
bôs e programá-los.

As aulas de robótica e 
programação ocorrem du-
rante todo o ano letivo e al-
cançam crianças entre 7 e 
10 anos. A ideia é familiari-
zar as crianças e jovens com 
as novas tecnologias, para 
que possam aplicar esses co-
nhecimentos no mercado de 
trabalho. Essa é uma inicia-
tiva que já está crescendo 

entre escolas públicas do 
Brasil.

Segundo André Brandão 
Sala, diretor de expansão 
da empresa de robótica edu-
cacional Robomind, que 
ministra as aulas do pro-
jeto, e os benefícios ao de-
senvolvimento dos alunos 
são muitos, além de prepará
-los para o futuro profissio-
nal. “Conhecer a linguagem 

digital pode abrir portas e 
descobrir habilidades poten-
ciais, o que é cada vez mais 
essencial para atender às 
demandas do mercado em 
constante crescimento. Sem 
dizer no auxílio ao desempe-
nho de competências socioe-
mocionais. Promovendo a co-
operação e respeito entre as 
pessoas com habilidades di-
ferentes”, explica Brandão.
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Aulas de robóticas trazem importantes resultados no 
desenvolvimento geral dos alunos

Fábricas de Cultura divulgam 
programação diversificada em junho

As Fábricas de Cultura 
promovem atividades diver-
sificadas ao longo do mês de 
junho. Nesta sexta (3) e sába-
do (4), a Fábrica de Cultura 
Jaçanã recebe, às 19 horas, o 
espetáculo MANOfestAÇÃO, 
do grupo Unity Warriors, que 
traz um manifesto através 
do estilo de dança breaking, 
sempre presente nas Block 
Parties, originais festas de 
rua da cultura hip-hop. 

Na Fábrica de Cultura 
Vila Nova Cachoeirinha, no 
próximo dia 8 de junho, às 10 
horas, acontece a atividade 
Pela Transparência Refaço 
a História, na qual a artista 
Soberana Ziza compartilha 
sua pesquisa sobre o apaga-
mento da presença negra nos 
territórios da cidade. 

Ainda sobre o tema in-
clusão, a Fábrica de Cultura 
Brasilândia realiza a atividade 
Cantando com o Cor po, minis-
trada pela intérprete de libras 
Gabrielle Mar tins. No encon-
tro, realizado no dia 14 de ju-
nho, às 16 horas, Gabrielle 
apresentará as muitas possi-
bilidades da Língua de Sinais. 
Atividade voltada para fluen-
tes e iniciantes em Libras.

A Fábrica de Cultura 
Jaçanã recebe no dia 18, 
às 15 horas, o espetáculo O 
Direito de Amar, da Cia JS 
Teatral. Com a nuance de 
comédia e drama, o texto 

valoriza a representativida-
de LGBTQIA+.

Já no dia 21, às 14 horas, 
a unidade promove o bate-pa-
po Interpretação de Obras 
com a indígena Day Moreira 
Tabajara, que fará uma leitu-
ra sobre a concepção de obras 
de arte que retratam fatos da 
história nacional. 

Nos dias 25 e 26 de ju-
nho, a Fábrica de Cultura 
Bra silândia recebe o evento 
Feira Preta Pocket, uma ver-
são reduzida do famoso Fes-
tival Feira Preta. O evento 
na Fábrica de Cultura Bra si-
lândia terá apresentações mu-
sicais de artistas como: Iago 
Reis, Desirée, Vinicius Malta e 
Tinna Rios. No dia 25, sábado, 
o evento começa às 10 horas e 
vai até às 19 horas, e no dia 26, 
domingo, das 10 às 18 horas.

A programação comple-
ta pode ser acessada pelo 
hotsite +Cultura e no site 
das Fábricas de Cultura. Se-
guem os endereços:

Fábrica de Cultura Bra-  
silândia
Avenida General Penha Bra-
sil, 2.508 | Telefone: (11) 
3859-2300

Fábrica de Cultura Jaçanã
Entrada 1: Rua Raimundo 
Eduardo da Silva, 138 | En-
trada 2: Rua Albuquerque 
de Almeida, 360 | Telefone: 
(11) 2249-8010

Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha
Rua Franklin do Amaral, 
1.575 | Telefone: (11) 
2233-9270
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Elenco do espetáculo Direito de Amar, que será 
apresentado na Casa de Cultura Jaçanã


