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EduCon reúne EduTubers de diversos países para troca de experiências

Professor participa de  
maior encontro de educação 
on-line da América Latina 

Na WEB Hospital de Câncer
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Da Redação

Com a pandemia, a impor-
tância do ambiente virtual para 
a educação ficou ainda mais 
evidente. Milhões de crianças, 
adolescentes e adultos pas-
saram a estudar em plata-
formas on-line e também a 
buscar explicações em canais 
de educação no YouTube. 

Para reconhecer, celebrar e 
impulsionar o crescimento dos 
canais de educação da plata-
forma, o YouTube realiza mais 
uma edição da EduCon, uma 
conferência global inspiradora 
para criadores de educação, 
que pretende promover a inte-
gração, o aprendizado e o for-
talecimento desta comunidade 
de EduTubers, ou seja, profes-
sores que utilizam a plataforma 
para ministrar suas aulas.

Campo Grande também fará 
parte desse encontro. O pro-
fessor Guilherme Vargas, por 
conta da popularidade de seu 
canal “Química em Foco”, é um 
dos convidados para participar 
desse que é o maior encontro de 
educadores da América Latina. 
Durante o EduCon, palestrantes 
nacionais e internacionais dis-
cutirão sobre inovações no 
mundo on-line e na educação. 
“Apenas professores que fazem 

parte do projeto YouTube Edu 
podem participar. Já estou an-
sioso com essa oportunidade de 
intercâmbio entre educadores”, 
pontua. Os participantes terão 
também oficinas de filmagem, 
áudio e luz, tudo para ajudar 
ainda mais na missão da edu-
cação a distância.

Desde 2015, Guilherme re-
solveu extrapolar o limite físico 
da sala de aula e fundou o 
canal “Química em Foco”, no 
YouTube, pensando em levar 
a cada vez mais alunos mundo 
afora conhecimentos sobre Quí-
mica, sempre levando em conta 
os conhecimentos curriculares 
e com foco no Enem e nos 
vestibulares. O canal, que tem 
pouco mais de cinco anos, tem 
mais de 245 mil inscritos. Gui-
lherme já ganhou inclusive uma 
placa do YouTube, por conta do 
elevado número de seguidores. 
“Uso uma linguagem simples, 
próxima dos alunos, para que 
eles aprendam de verdade e 
entendam que Química pode 
ser muito mais fácil e divertido 
do que eles imaginam”, explica.

Pela primeira vez, em razão 
dea pandemia de COVID-19, o 
EduCon será on-line e acon-
tecerá em dois sábados, hoje 
e dia 26 de setembro, das 14 
às 18h.

Marcelo Rezende

Agora chegou a vez da 
criançada de Camo Grande 
acompanhar um grande clás-
sico das histórias infantis. 
Amanhã (20), Bolonhesa 
e Sua Trupe trazem uma 
versão divertida de “Ra-
punzel”.

A história escrita pelos 
Irmãos Grimm e publicada 
pela primeira vez em 1815, 
chega aos palcos do Arena 
Bosque Drive-In, com nova 
roupagem e com todas as tra-
palhadas de Bolonhesa, que 
se apaixona pela bela me-
nina de cabelos compridos 
presa no alto da torre. “As 
risadas estão garantidas, 
em uma trama que mistura 
humor, aventura e diversão”, 
garante Fernando Lopes, in-
térprete de Bolonhesa.

Serão duas sessões gra-
tuitas, às 16h e 17h. Durante 
a peça, as crianças podem 
interagir com os atores de 
dentro dos carros e o som é 
transmitido por meio de uma 
estação FM preparada espe-
cialmente para o espetáculo.

Além disso, vale sempre 
lembrar a questão da bios-
segurança. Não é necessário 
que nenhum dos ocupantes 
desça do carro durante toda a 
apresentação, além do mais, 
na chegada, há aferição de 
temperatura de todos os 
participantes e a equipe téc-
nica utiliza todos os EPIs 
necessários. Ingresso: para 
garantir o ingresso, que é 
gratuito, basta chegar com 
30 minutos de antecedência 
a cada sessão na data do 
evento, ou fazer seu cadastro 
on-line pelas redes sociais do 
shopping – o local onde cada 
carro ficará estacionado será 
determinado pela ordem de 
chegada. O Arena Bosque 
Drive-in será realizado no 
setor C do estacionamento do 
Shopping Bosque dos Ipês.

Serviço: A peça “Rapunzel” 
será apresentada na Arena 
Bosque Drive-In, que fica no 
estacionamento do Shopping 
Bosque dos Ipês, neste domingo, 
20, em duas sessões: às 16 e 
17h. A entrada é gratuita. (Com 
assessoria)

Agora os fãs da Turma 
da Mônica poderão colorir 
seus personagens preferidos 
proporcionando momentos de 
lazer, além de desenvolverem 
capacidades cognitivas e mo-
toras. O aplicativo Estúdio de 
Colorir, da Mauricio de Sousa 
Produções, é um convite para 
soltar sua imaginação e co-
locar em prática os dotes artís-
ticos, dando um toque pessoal 
e novas cores aos personagens 
da Turma da Mônica.

Ao baixar o app, a Turma 
da Mônica, a Turma da Mônica 
Baby, a Turma do Chico Bento 
e a Turma da Mônica Jovem já 
estão esperando para ganhar 
o toque de artista dos fãs. Além 
de um desenho gratuito de 
cada pacote para testar, cada 
artista receberá também uma 
ilustração como recompensa 
diária nos primeiros 24 dias 
de uso do app.

Mas há opções mais com-
pletas, nas quais se pode com-
prar um pacote específico de 
desenhos, ou até mesmo des-
travar todos os desenhos por 
meio de assinatura mensal! É 
arte que não acaba mais!

Por ser voltado para todas 
as idades, as ferramentas de 
pintura se adaptam para di-
ferentes faixas etárias, acom-
panhando o desenvolvimento 
cognitivo e motor específico 
de cada uma.

Para Marcos Saraiva, di-
retor de desenvolvimento 
comercial da MSP, o aplica-
tivo é uma ótima opção para 
estimular a criatividade e a 
imaginação das crianças, além 
de servir como exercício de 
atenção, coordenação motora 
e, inclusive, de distração. “Por 
incluirmos os adultos na brin-
cadeira, trata-se de uma exce-
lente atividade de relaxamento 
e uma experiência bastante 

Cachê Solidário do 
Show da Terra traz 
benefício ao HC de MS

Teatro drive-in traz nova 
versão repaginada de 
‘Rapunzel’ neste domingo

Turma da Mônica 
convida fãs a soltarem 
a criatividade em app 
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“Show da Terra” reapre-
senta, em 20/9, o talento 
de Aires Gonçalves, que 
faz apresentação especial 
acompanhado da banda 
internacional Românticos 
Latinos, formada por Carlos 
Reinoso (voz e violão), Luiz 
Ramires (violão), Marcial 
Rodrigues (violão) e Tomás 
Álvares Roas (contra 
baixo). A banda tem um 
seleto repertório de canções 
românticas apreciadas no 
mundo todo, já que seus 
componentes e também em 
carreira solo colecionam 
em suas trajetórias apre-
sentações em vários países 
por onde antes da pandemia 
eram realizados os cru-
zeiros marítimos intercon-
tinentais.

Aires Gonçalves é advo-
gado de profissão e músico 
por paixão, especializado 
em direito tributário, tendo 
vasto currículo na área ju-
rídica: professor de Direito 
Tributário da antiga FU-
CMAT (atual UCDB, entre 
1977 e 1982; membro do 
Conselho Científico da Aca-
demia Brasileira de Direito 
Tributário (2005 a 2010); 
procurador do Estado de 
Mato Grosso (1977 a 1979) 
e atual vice-presidente da 
Academia de Letras Jurí-
dicas de Mato Grosso do 
Sul. Nasceu em Bela Vista 
e a define como uma cidade 
que respira música, e por 
ter sido criado nesse meio, 
destaca que  já na adoles-
cência o seu grande lazer 
eram as serenatas.

E recorda das noites es-
treladas (pois à época a 
energia de geradores era 
desligada às 22h), atri-
buindo àquele ambiente 
suas fontes de inspiração, 
sobretudo para o roman-
tismo dos grandes boleros, 
das guarânias e até mesmo 
das polcas paraguaias.

E assim nasceu um apaixonado 
pela música romântica

Citando que tem muito 
orgulho de ter feito parte 
de uma geração de músicos 
inesquecíveis, como Paulino 
Cabreira, Volkemir Alva-
renga, Álvaro Mencia, André 
Aguirre, Negro Lopes, Dom 
Tomaz, Glaucy Flores, entre 
outros, relembra ainda que, 
quando era acadêmico de 
Direito, na cidade de Bauru 
(SP), sempre ia para o local 
de reunião dos seresteiros, 
onde eram executadas mú-
sicas românticas latinas, 

brasileiras e todo o gênero.
E se refere a essa fase 

como “noites inesquecí-
veis”, onde só havia gente do 
bem “xalando amor nas mú-
sicas executadas”. Quando 
retornou, reencontrou em 
Campo Grande muitos da-
queles companheiros de 
seresta da adolescência 
em Bela Vista, como por 
exemplo Glaucy Flores, com 
quem promovía históricas 
reuniões de amigos com 
muita música.

Entre os músicos com 
quem conviveu, destaca seu 
grande amigo, e quem con-
sidera como a um irmão, Ci-
ríaco Benites, que também 
foi seu professor de canto. 
Aires cita outro amigo ines-
quecível, maestro Agápito 
Ribeiro. Com ele gravou o 
primeiro CD com o título 
“BOLEROS”.

Posteriormente conheceu 
a quem se refere como “o 
grande” Marcelo Loureiro, 
na época com 16 anos de 
idade, mas o define como 
“fera” na música, mesmo 
na adolescência, e até hoje 
segue aprendendo com ele. 
Também por meio de Mar-
celo Loureiro conheceu 
grandes músicos como 
Alex Mesquita, com quem  
produziu seu segundo CD 
intitulado  “ROMÂNTICAS 
LATINAS”.

Marcelo Loureiro ainda o 
apresentou a outros grandes 
profissionais da área mu-
sical: Marco Antônio Lanza-
laco, Fábio Flecha, produtor 
de cinema e diretor da em-
presa Render Brasil. Com 
os dois, e também com Mar-
celo Loureiro, gravou um 
DVD em show beneficente 
realizado no Teatro Dom 
Bosco em Campo Grande, 
em prol da Casa da União. 
O CD “AIRES GONÇALVES 
– ROMÂNTICAS LATINAS” 
é encontrado no Spotify. O 
DVD “AIRES GONÇALVES 
E ROMÂNTICOS LATINOS”, 
nome da banda que o acom-
panha, está disponível no 
YouTube.

Os universos da carreira 
jurídica, que é a profissão, 
e a música, exclusivamente 
um hobby, sempre cami-
nharam paralelamente em 
sua vida. E tem a mesma 
atenção e dedicação em 
qualquer das atividades. 
Porém só faz shows bene-
ficentes e se coloca à dis-
posição em trabalho com o 
cunho voluntariado, tendo 
como objetivo colaborar 
com trabalhos sociais agen-
dados pelo telefone (67) 
98111-3302.

Guilherme Vargas foi 
convidado para o 
evento por conta do 
sucesso de seu canal 
de aulas no YouTube

recompensadora, independente-
mente da idade”, pontua.

O aplicativo está disponível 
para download em dispositivos 
Android e iOS. Basta baixar e 
deixar a criatividade correr solta.

Sobre a Mauricio de Sousa Produções
A Mauricio de Sousa Pro-

duções é uma das maiores em-
presas de entretenimento do 
Brasil, responsável por uma das 
marcas mais admiradas do país, 
a Turma da Mônica. A MSP in-
veste em inovação e produz con-
teúdos em todas as plataformas 
com a mais alta tecnologia, 
alinhando educação, cultura e 
entretenimento. A empresa é 
signatária dos princípios de 
empoderamento das mulheres, 
plataforma da ONU Mulheres e 
Pacto Global. No licenciamento, 
trabalha com 150 empresas que 
utilizam seus personagens em 
mais de 4 mil itens. 

A presença da marca na 
plataforma YouTube já passou 
de 13 bilhões de views, sendo 
a maior audiência para Mônica 
Toy, conteúdo desenvolvido ex-
clusivamente para esta plata-
forma; além do engajamento e 
interações orgânicos com os fãs 
em mídias sociais. Na área edí-
toral já vendeu mais de 1 bi de 
revistas. (MR com assessoria)

Contribua Com o hoSpital:  

BAnCo Do BRASIl
agência: 2951-3
Conta-corrente: 132000-9
titular da conta:  F C P M G S U l  (Fundação 
Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul)
transmissão: tvecultura.ms.gov.br/ao-vivo. Em 
Campo Grande, Dourados e Chapadão do Sul 
pela TV aberta nos canais 4.1; 13.1 e 45.1 
respectivamente. TVE Cultura Canal 15 – nET. 


