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2º Caderno

As quermesses estão chegando. Começou com a Igreja São José em
apoteose dia 19 de março, no Largo do Belém, e, agora, prepara o
Louvor a Santa Rita. O início será dia 4 de maio, com festejos nos

sábados e domingos até a data magna, 22 de maio.

Com as recentes notícias sobre
quedas de meteoritos e passa
gens de asteróides próximos à

Terra, é natural que crianças e adul-
tos fiquem curiosos para ver um
exemplar de perto. Afinal, o que
vem a ser e como é o aspecto de
um meteorito?

Para saber, basta visitar o Cataven-
to Cultural e Educacional, espaço de
ciência e tecnologia da Secretaria de
Estado da Cultura de São Paulo. Ali,
o público se depara com um legíti-
mo exemplar datado de cerca de 6
mil anos, encontrado em 1576, em
Campo Del Cielo, Argentina.

Medindo 10cm x 20cm x 9cm e
pesando 8,37kg, o fragmento não
estava sozinho no local. Vários ou-
tros, alguns de até 17 toneladas, tam-
bém caíram naquela região argentina.

Exposto no Catavento desde sua
fundação, há quatro anos, o exemplar
já foi “acariciado” por cerca de 1,5

Igreja Santa Rita vai
começar sua festa

Catavento exibe
meteorito para o povo

Além de ver, é possível tocar no exemplar que tem 6 mil anos

milhão de visitantes, segundo cálculo
do museu, que incentiva o público a
tocar no fragmento e sentir o cheiro
de ferro que ele deixa nas mãos.

O Catavento fica no Palácio das

Indústrias - Praça Cívica Ulisses Gui-
marães, s/no (Av. Mercúrio), Parque
Dom Pedro II.

Fonte: Blue Public Relations

Em visita à nossa re-
dação, dia 3 de abril últi-
mo, Marilena contou que
faz parte do Projeto Só
Riso, grupo formado
por sete palhaças – Dra.
Tica Polenta, Paçoca (Ma-
rilena), Ping, Pururuca,
Patotinha, Tucupi e Zum
Zum, que desde março
de 2012 se apresenta em
creches, escolas munici-

Projeto leva alegria a crianças
pais, igrejas, casas es-
pirituais, entre outros
lugares. Elas precisam
da doação de 7 mi-
crofones sem fios
para os eventos.

Contatos com o
Só Riso pelos fones
3203-1144 e 97691-
8466 com Marilena.
Saiba mais pelo blog
http://projetosori-
so. wo rdpress.com/

ONG faz show de Páscoa
para famílias carentes

No último dia 27 de
março foi realizada

pela ONG Florescer, em
sua sede, na comunida-
de Paraisópolis, uma lin-
da festa para mais de 100
crianças em comemora-
ção à Páscoa.

Estiveram presentes
Cinthia Santos – a Índia
Potira do Programa do
Gugu, o grupo Violive,
formado por Cleyton
Rodrigues e Caio, a can-
tora Vicky Prandi, entre
outras personalidades e
empresários.

A Associação Nadia
R.Bacchi (ONG Flores-
cer) foi fundada em
1990, na cidade de São
Manuel – SP, pela em-
presária Nadia Bacchi,
mãe da modelo, atriz e
apresentadora Karina
Bacchi. Desde 1995 a ins-
tituição está instalada na
comunidade de Paraisó-
polis – rua Manoel An-
tônio Pinto, 500. Hoje, a
ONG Florescer atende
cerca de 850 crianças de
6 a 16 anos.

Cobertura do evento: Fábio Cerati,
Alexandre Fareleski e J. Domingos Alexandre Bergamo, Nadia Bacchi, Sílvia Prandi,

Zildetti Montiel e Loir Garcia

Cantora Vicky Prandi, Alexandre Bergamo
e Nadia Bacchi, respectivamente,

vice-presidente e presidente da ONG Florescer
Cleyton Rodrigues e Caio, do Violive, com

Cinthia Santos - Índia Potira


