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Rede de restaurantes celebra 
Oktoberfest e Halloween com 
cardápio e ações especiais
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Lasar Segall retoma visitas e 
outras atividades presenciais
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Zona Sul paulistana vai ganhar 
um Centro de Treinamento em 
Breaking até abril do ano que vem

Veja 
ofertas na 
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Estudantes voltarão às salas de aula
Todas as escolas de 

São Paulo - municipais, 
estaduais ou particulares 
- devem retomar integral-
mente as aulas presenciais 
a partir de segunda, dia 
18 de outubro. As esco-
las que não têm espaço 
suficiente para garantir 
distanciamento de 1 metro 
entre as carteiras podem 
manter o revezamento de 
turmas, mas garantir que 
todos os alunos voltem a 
frequentar presencialmen-
te as aulas, com exceção 
daqueles com problemas 
de saúde confirmados 
por atestado médico. A 
partir de 3 de novembro, 
nem o distanciamento 
será obrigatório. P����� 2
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Estação Jabaquara começa a 
ganhar portas na plataforma

O Museu Lasar Segall está 

com exposições temporárias 

de dois artistas contempo-

râneos e oficinas abertas 

aos visitantes envolvendo 

essa programação. Tam-

bém serão retomados cur-

sos e oficinas presenciais. 

A retomada das atividades 

com público no museu da 

Vila Mariana tem sido fei-

ta de forma gradual. Saiba 

como participar.  P����� 4

No último fim de sema-

na teve início a instalação 

de portas nas plataformas 

da estação Jabaquara do 

metrô. A obra, que garante 

mais segurança aos usuários 

e também evita intercorrên-

cias que podem interditar ou 

atrasar o funcionamento do 

metrô, deve se estender até 

o fi m do ano, mas sem atra-

palhar os usuários, garante o 

metrô. A linha Azul é a mais 

antiga da rede e não contava 

com portas em nenhuma 

de suas paradas  P����� 3
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•CORONAVÍRUS •BELEZA

Aulas presenciais serão obrigatórias 
a partir de segunda, 18 de outubro

outubro”, afi rmou Doria. 
O Governo do Estado 

aponta que a retomada de 
atividades na própria escola é 
essencial para resgatar a qua-
lidade da educação, minimizar 
os impactos em saúde mental 
de crianças e adolescentes de 
tanto tempo em isolamento e 
evitar a evasão.

O governo aponta apenas 
que “todos os protocolos sa-
nitários serão mantidos até o 
fi nal de outubro, assim como 
o esquema de revezamento 
planejado por cada escola, de 
acordo com sua capacidade 
física”.  

A partir de 3 de novembro, 
novas mudanças passarão a 
ser implementadas, como a 
não obrigatoriedade do dis-
tanciamento de um metro e, 
por consequência, a descon-
tinuidade do revezamento 
entre os alunos nas aulas 
presenciais. A medida vai am-
pliar o acesso e a frequência 
dos estudantes da educação 
básica à unidade escolar para 
100% dos estudantes presen-
tes simultaneamente.

A imunização de 97% dos 
profissionais da educação, 
com esquema vacinal comple-
to, garante maior segurança 

para a retomada por comple-
to das aulas. Além disso, 90% 
dos adolescentes de 12 a 17 
anos já tomaram a primeira 
dose da vacina contra a CO-
VID-19.

“A educação precisa ser 
prioridade da sociedade. Fize-
mos todos os investimentos 
necessários para o cumpri-
mento dos protocolos e essa 
volta tem total respaldo do 
Comitê Científi co do Estado”, 
destacou o Secretário da Edu-
cação, Rossieli Soares. 

No último dia 2 de agosto 
foi dado início ao segundo 
semestre letivo presencial 
e, agorqa, anunciado o re-
torno total dos estudantes, 
com presença obrigatória 
em sala de aula, que ante-
cede o último avanço na 
escalada para a retomada 
das atividades presenciais 
na educação - o retorno, 
sem revezamento, de todos 
os estudantes.

Exceções
Poderão permanecer em 

atividade remota os seguintes 
grupos: 

- Jovens pertencentes ao 
grupo de risco, com mais 
de 12 anos, que não tenham 
completado seu ciclo vacinal 
contra COVID-19;   

- Jovens gestantes e puér-
peras; 

- Crianças menores de 12 
anos pertencentes ao grupo 
de risco para COVID-19 para 
as quais não há vacina contra 
a doença aprovada no país; 

- Jovens com mais de 12 
anos com comorbidades e 
que não tenham completa-
do o ciclo vacinal contra CO-
VID-19; 

- Estudantes com condi-
ção de saúde de maior fra-
gilidade à COVID-19, mesmo 
com o ciclo vacinal completo, 
comprovada com prescrição 
médica para permanecer em 
atividades remotas.

Só a partir de novembro 
que o distanciamento mínimo 
de um metro entre carteiras 
será abolido nas regras para 
escolas, no que diz respeito 
à prevenção do Coronavírus. 
Até lá, a previsão é de que 
estudantes com idade a partir 
de 12 anos já terão tomado a 
segunda dose da vacina da 
Pfizer, que começou a ser 
aplicada nos últimos dias de 
agosto. 

Mas, já na próxima segun-
da, dia 18, alunos de todas as 
idades e de todas as redes 
- estadual, municipal e particu-
lar - devem obrigatoriamente 
voltar aos bancos escolares, 
para aulas presenciais. Ou 
seja, as escolas vão ter que 
se adaptar para receber todas 
as crianças, mas mantendo o 
distanciamento. Se necessá-
rio, haverá revezamento mas 
as crianças, exceto em caso 
de saúde, com atestado, não 
poderão mais assistir às aulas 
online. 

“Para garantir a segurança 
do retorno às aulas presen-
ciais, todos os protocolos 
sanitários, como o distancia-
mento de um metro entre 
os alunos, uso obrigatório 
de máscara e álcool em gel, 
serão mantidos até o fi nal de 

EMPREGOS

Saúde da mulher tem 
ação preventiva e 
grátis em Santo Amaro

Com foco na saúde da mu-
lher, médicos e profi ssionais 
especializados farão atendi-
mento gratuito e levarão in-
formação à população no dia 
16 de outubro, das 9h às 17h, 
na Praça Floriano Peixoto, em 
Santo Amaro. Senhas para 
atendimento individual serão 
distribuídas no próprio local, 
para evitar aglomerações.

A iniciativa, uma das ações 
da programação do Outubro 
Rosa na cidade, contará com 
ginecologistas, mastologistas 
e psicólogos, que além de 
atendimentos preventivos 
também vão participar de 
palestras informativas.

“A gente quer cada vez 
mais conscientizar as mulhe-
res sobre a importância do 
autoexame e do diagnóstico 
precoce, além de valorizar 
questões importantes como a 
autoestima feminina”, afi rma 
Valdete Dutra, presidente da 
ONG Girassol do Bem, que ide-
alizou e organizou o evento. 

O evento, que é totalmen-
te aberto ao público, também 
terá atividades como aulas 
de terapia ocupacional e a 
presença de profi ssionais de 
podologia e manicure respei-
tando todos os protocolos de 
distanciamento social e uso 
de álcool em gel. 

Sobre a ONG Girassol do 
Bem

A ONG Girassol do Bem, 
presidida por Valdete Dutra, 
atua há vários anos promo-
vendo ações de impacto so-
cial na cidade de São Paulo. 
Esteve à frente de mobiliza-
ções de doação de alimentos 
e roupas, acolhimento a mo-
radores de rua e atividades 
recreacionais para crianças da 
periferia.  

SERVIÇO
Resgatando a Autoestima 

da Mulher
QUANDO: 16/10/2021, das 

9h às 17h
ONDE: Praça Floriano Pei-

xoto, Santo Amaro

ORAÇÕES
Oração à Santa Clara

Oh, Santa Clara que seguiste a Cristo com tua vida de 
pobreza e oração, fazei que entregando-nos confi antes 

à Providência do Pai Celeste, no inteiro abandono, 
aceitemos serenamente sua Divina Vontade. Amém.

 Rezar 9 dias com 1 velas acesa 1 Ave Maria e,
 no último dia, deixar a vela acesa até o fi m. 

Fazer 3 pedidos, 2 impossíveis e 1 de negócios.
FMMS

CONCEIÇÃO JOIAS

PAGAMOS À VISTA 
EM DINHEIRO

5016-3037
9 8161-3019

DÓLAR
EURO

PRATA
BRILHANTES

RELÓGIOS SUÍÇOS
PLATINA E JOIAS EM GERAL

PAGAMOS À VISTA PAGAMOS À VISTA PAGAMOS À VISTA 
EURO

PRATA
BRILHANTES

RELÓGIOS SUÍÇOS
PLATINA E JOIAS EM GERAL

COMPRO
OURO

AV. ENG. ARMANDO DE A. PEREIRA, 989
METRÔ CONCEIÇÃO

AO LADO DO HABIB’S AO LADO DA ESTAÇÃO CONCEIÇÃO

No Outubro Rosa, iniciativa de ONG leva médicos 
e profi ssionais de saúde à Praça Floriano Peixoto
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•EMPREGOS

Curso grátis para artesãos 
ensina gestão de negócios

•SERVIÇOS

Em tempos de retomada 
da economia e busca de no-
vas alternativas para renda, o 
artesanato pode ser um bom 
caminho. Agora, a Prefeitura 
está oferecendo um curso para 
quaifi car pessoas interessadas 
na área. Por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, o programa municipal 
Mãos e Mentes Paulistanas, de 
fomento e apoio ao artesanato 
e manualidades, está com ins-
crições abertas para a 4ª turma 
do curso de qualifi cação.

Durante o curso, 750 em-
preendedores aprenderão téc-
nicas de vendas, gestão de 
negócios, economia criativa, 
sustentabilidade e organização 
fi nanceira. A ação faz parte da 
retomada de atividades do pro-
grama, que tem como objetivo 
apoiar, qualifi car e promover a 
geração de renda dos artesãos 
da cidade. 

Os interessados podem se 
inscrever até 20 de outubro 
pelo link: www.bit.ly/qualifi-
cacaommp4 

“O Mãos e Mentes Paulista-
nas é o nosso principal progra-
ma de apoio ao setor artesanal 
e é fundamental para apoiar os 
empreendedores na estrutura-
ção e fortalecimento dos seus 
negócios. O curso tem como 
principal objetivo preparar esses 
trabalhadores para participarem 
de eventos, com um empreendi-
mento sólido e atual, seguindo 
as tendências de mercado e co-
laborando com a retomada eco-
nômica da Capital”, declara a 
secretária de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turismo, 
Aline Cardoso. 

A iniciativa formará uma 
nova turma de 750 artesãos 
em gestão de negócios e em-
preendedorismo. A qualifi cação 

Metrô inicia instalação de portas nas 
plataformas da estação Jabaquara

Cansado do home offi ce? 
Do aluguel fi xo?
Conheça a Cozy Work: salas de reunião, endereço 
fi scal, endereço comercial, espaços compartilhados, 
espaço ao ar livre, salas privativas. 

Monte seu pacote

(11) 2577-0009
contato@cozywork.com.br

Rua Luís Góis, 2004
Mirandópois - São Paulo - SP 

7722 ), que atende diariamente 
das 8h às 20 horas.

Contrato retomado
A instalação de portas é um 

antigo desafio para o Metrô 
de São Paulo. A linha Lilás, por 
exemplo, deveria ter sido inau-
gurada já com todas as portas 
instaladas em plataformas, mas 
isso não aconteceu, apesar dos 
recorrentes atrasos nas obras 
antes. 

As portas garantem mais 
segurança aos usuários e im-
pedem que intercorrências 
nas pistas, dos mais diferentes 
tipos, provoquem atrasos e 
interdições na circulação de 
trens.  

Em maio, o Metrô de São 
Paulo retomou o contrato para 
a instalação de 88 fachadas de 
portas de segurança nas plata-
formas de 36 diferentes esta-
ções das linhas 1-Azul, 2-Verde 
e 3-Vermelha. O acordo fi rmado 
com o Consórcio Kobra em 
2019 foi reativado após o encer-
ramento do procedimento que 
pedia sua anulação.

A retomada será feita com a 
continuidade da fabricação dos 
equipamentos que compõem 
as portas e a aprovação dos 

projetos executivos que foram 
elaborados até janeiro deste 
ano, quando a justiça determi-
nou a anulação do contrato. 
Agora, um novo cronograma 
deve ser feito para a colocação 
de todos equipamentos.

De acordo com o contrato, 
as portas deverão ter carac-
terísticas básicas como 2,10 
metros de altura, sensor de 
presença de pessoas no vão 
entre os trens e os equipamen-
tos, transparência mínima de 
70% nas áreas das fachadas, 
além de uma estrutura modular 
que permita a montagem por 
etapas, facilitando a logística 
de instalação e diminuindo as 
interferências na operação ao 
longo do processo.

O Metrô já colocou esses 
equipamentos em todas as es-
tações da Linha 15-Prata, assim 
como em toda Linha 4-Amarela. 
Na Linha 5-Lilás, as portas já 
funcionam em 10 estações e 
até o fi nal do ano estarão nas 17 
que compõem a linha. Também 
já contam com essa tecnologia, 
as estações Vila Prudente, Sa-
comã, Tamanduateí e Vila Ma-
dalena (Linha 2-Verde), além de 
Vila Matilde (Linha 3-Vermelha).

No último domingo, 10, o 
Metrô começou as obras civis 
para a implantação das por-
tas de plataforma na estação 
Jabaquara, da Linha 1-Azul do 
Metrô. A previsão é que esta 
etapa esteja concluída em até 
um mês. Para que os funcio-
nários pudessem realizar as 
atividades programadas, uma 
das vias fi caram interditadas no 
domingo e na terça (12) feriado.  

As obras vão continuar por 
meses mas o metrô garante 
que os passageiros não serão 
impactados em função dessas 
atividades, já que aos domin-
gos e feriados apenas uma 
das plataformas da estação 
é utilizada para as manobras 
dos trens. A previsão é de que 
até o fi nal do ano, as portas já 
estejam instaladas e se iniciem 
os testes operacionais, o que 
permite a redução do número 
de interferências nas linhas de 
Metrô, aumentando a regula-
ridade da circulação dos trens 
e, principalmente, a segurança 
dos passageiros.  

A instalação de portas de 
plataforma na estação Jaba-
quara faz parte do contrato do 
sistema de sinalização CBTC.  
As próximas estações que vão 
receber os equipamentos de 
segurança neste contrato são: 
Tucuruvi, na Linha 1-Azul, Corin-
thians-Itaquera e Palmeiras-Bar-
ra Funda, na Linha 3-Vermelha.  

Para informar sobre as alte-
rações programadas, o Metrô 
emitirá mensagens sonoras 
pelos sistemas de som das 
estações e dos trens, colocará 
cartazes nas estações e publi-
cará informes nas redes sociais 
ofi cias da empresa. Em caso de 
dúvidas, o passageiro também 
pode ligar para a Central de In-
formações do Metrô (0800 770 

oferece dois meses de curso 
totalmente on-line, com con-
teúdos relacionados a vendas 
on-line, organização fi nanceira, 
cooperativismo, sustentabilida-
de, plano de negócios, planeja-
mento de coleção, fotografi a 
de produto, entre outros temas 
que serão fundamentais para o 
artesão aumentar suas vendas 
e destacar o seu empreen-
dimento. Para participar da 
qualifi cação é necessário estar 
habilitado pelo programa Mãos 
e Mentes Paulistanas. 

Mãos e Mentes Paulistanas 
O Programa Mãos e Mentes 

Paulistanas, lançado em 2019, 
tem como objetivo a melhoria 
da atividade econômica e social 
para empreendedores artesa-
nais e manualistas da cidade. 
A iniciativa promove diversas 
atividades que fortalecem o 
ecossistema, além de estimular 
a inclusão produtiva, o acesso a 
mercado e o desenvolvimento 
econômico local. 

As ações trabalham por 
eixos de atuação, como o ca-
dastramento municipal de em-
preendedores do setor para 
manter informações atuali-
zadas; a promoção de cursos 
e oficinas de capacitação e o 
acesso ao mercado e participa-
ção em eventos. 

O curso de qualifi cação, que 

já formou mais de 400 alunos, 
oferece conteúdos relaciona-
dos a vendas on-line, organi-
zação fi nanceira, cooperativis-
mo, sustentabilidade, plano 
de negócios, planejamento de 
coleção, fotografi a de produto, 
entre outros temas que serão 
fundamentais para o artesão 
aumentar suas vendas e des-
tacar o seu empreendimento. 
Para participar da qualifi cação 
é necessário estar habilitado 
pelo programa Mãos e Mentes 
Paulistanas. 

O Programa realiza creden-
ciamento e habilitação de arte-
sãos e manualistas, basta aces-
sar o credenciamento on-line 
pelo Portal 156: https://www.
sp156.prefeitura.sp.gov.br/por-
tal/cadastro , ou comparecer as 
terças-feiras presencialmente 
na Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Trabalho e 
Turismo, localizada na Av. São 
João, 473, 5° andar, das 09h30 
às 15h30. Neste caso o empre-
endedor deve levar consigo 
as seguintes documentações: 
RG, CPF e Comprovante-de-
-residência. 

Serviço 
Curso de qualifi cação Mãos 

e Mentes Paulistanas. Inscri-
ções até 20 de outubro, pelo 
link: https://www.bit.ly/qualifi -
cacaommp4 

Portas em plataformas garantem mais segurança
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Rede de restaurantes muda cardápio 
e decoração para celebrar Haloween 

essa data, a marca preparou 
cinco novidades exclusivas, en-
tre pratos e drinks – todas elas 
servidas à caráter:

Monster Bacon Cheesebur-
ger: dois hamburgueres de car-
ne bovina grelhados, servidos 
com queijo cheddar, alface, 
tomate, cebola roxa, picles, 
maionese, cebola caramelizada, 
bacon levemente apimenta-
do e ovo caipira frito. O toque 
monstruoso fi ca por conta dos 
tradicionais Whiskey Glaze Ribs, 
anéis de cebola empanados e 
fritos, Potato Skins e Buffalo 
Wings adicionados ao burger. 
Tudo isso, acompanhado por 
batatas fritas crocantes e tem-
peradas. Na compra do Moster 
Bacon Cheeseburger, o convida-
do ganhará uma Fanta Mistério.

Chocolate Macabro: leve e 
delicioso pudim de chocolate, 
servido com bolacha Oreo® 
triturada e balinhas de gelatina 
em forma de minhoca.

Monster Oreo®: delicioso e 
gigantesco sanduíche de bola-
cha Oreo® e sorvete de creme, 
servido com calda de chocolate 
Hot Fudge e morango fresco.

Drink do Coveiro: drink re-
frescante servido com Rum 
Bacardi Ouro, acompanhado de 
morango, maracujá e manga. 
Um mix de limão, Sprite e um 
toque de angostura adicionam 
acidez à bebida.

Fridays Black Margarita: a 
tradicional Fridays Margarita 
servida na versão “black”, com 
Tequila Prata, Licor Triple Sec e 
icônico mix de suco de limão e 
mel. Nesta semana, os convi-
dados serão recebidos no TGI 
Fridays por uma decoração 
exclusiva e por personagens de 
dar arrepios – os mais corajosos 
poderão se aventurar e tirar 
fotos com eles. Apresentando 

aos partners (colaboradores) as 
fotos publicadas em suas redes 
sociais, com a hashtag #TGIFri-
days, os convidados ganharão 
um voucher para uma surpresa 
especial em sua próxima visita 
ao TGI: na compra de um prato 
principal, eles serão presente-
ados com a deliciosa entrada 
Boneless.

Para completar as novidades 
de Halloween, no dia 29 de ou-
tubro (sexta-feira), quem visitar 
as lojas de shopping fantasiado 
à caráter ganhará um drink 
exclusivo TGI Fridays, a Black 
Margarita Frozen – vale apare-
cer de bruxa, vampiro, zumbi, 
fantasma ou de outra criatura 
horripilante.

Serviço
Combo Oktoberfest: dispo-

nível nas lojas TGI Fridays dos 
shoppings Center Norte, Pátio 
Paulista e Morumbi, de 14 a 24 
de outubro, exclusivamente 
para maiores de 18 anos.

Halloweek: o cardápio espe-
cial TGI Fridays para Halloweek 
estará disponível em todas as 
lojas da marca no Brasil, entre 
os dias 25 e 31 de outubro.

Decoração em lojas: dispo-
nível em todos os restaurantes 
da marca no Brasil, no mesmo 
período da campanha.

Promoção #TGIFridays + 
Boneless: disponível em todos 
os restaurantes da marca no 
Brasil, entre 29 e 31 de outubro.

Visita de Monstros em lojas: 
29/10 – Shopping Pátio Paulista 
(18h às 22h); 30/10 – Shopping 
Center Norte (18h às 22h); 31/10 – 
Morumbi Shopping (13h às 17h).

Promoção Black Margarita 
Frozen: disponível nas unida-
des Shopping Center Norte, 
Shopping Pátio Paulista e Mo-
rumbi Shopping, em São Paulo, 
somente no dia 29 de outubro.

•GASTRONOMIA

•CULTURA

Museu Lasar Segall já está 
aberto à visitação pública
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Casas de repouso Odontologia

Estética e Saúde

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional) Fone:

5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram

R. dos Cambuis, 183
(ENTRE AS ESTAÇÕES CONCEIÇÃO E JABAQUARA DO METRÔ)

- Vagas para ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

• IMPLANTES (IMPLANTODONTIA)
• PRÓTESES (FIXAS OU MÓVEIS)
• ESTÉTICA (DENTÍSTICA)
• APARELHOS FIXOS/MÓVEIS (ORTODONTIA)
• ALINHADORES ESTÉTICOS (POLÍMEROS - CREDENCIADO CA E EA)
• CIRURGIAS (DENTE DO SISO, EXTRAÇÕES)
• TOXINA BOTULÍNICA (BOTOX)
• ENZIMA DE PAPADA (ÁCIDO DEOXICÓLICO)
• PREENCHIMENTO FACIAL (ÁCIDO HIALURÔNICO)
• CLAREAMENTO A LASER E/OU MONITORADO
• TRATAMENTO GENGIVA
• RASPAGEM E LIMPEZA
• BICHECTOMIA
• MICROAGULHAMENTO
• CLÍNICO GERAL

DR. MÁRIO TERUO MINAMI
CROSP 69147 | FORMAÇÃO UNESP SJC/1996

5594-3814 | 5594-4270
97137-2147

Rua Caramuru, 19 - Sala 11
(em cima da loja Alô Bebê da Rua Luís Góis, 885 - próx. metrô Santa Cruz) 

www.mtmodonto.com.br

} PERIODONTIA

5594-3814 | 5594-4270

CIRURGIÃO-DENTISTA

Desde a sua chegada ao Bra-
sil, o TGI Fridays traz aos seus 
convidados (clientes) ícones de 
seus restaurantes ao redor do 
mundo. Seguindo essa tradição, 
no mês de outubro, seus restau-
rantes celebram a Oktoberfest e 
o Halloween com experiências 
únicas e novidades exclusivas.

“No Brasil e no mundo todo, 
nossos convidados vão ao TGI 
Fridays para celebrar e, para 
nós, é um privilégio sermos o 
local escolhido para estar com 
eles nesses momentos. Essa é 
a essência da nossa marca e es-
tamos sempre criando ocasiões 
para compartilhar esse espírito 
de diversão, de que todos os 
dias deveriam ser comemorados 
como às ‘sextas-feiras’ e de que 
em nossos restaurantes todos 
são bem-vindos”, comenta San-
dra Collier, Head de Marketing, 
Loyalty e Categorias da Sou-
thRock, operadora da marca TGI 
Fridays no Brasil.

Oktoberfest
De origem alemã, a Oktober-

fest é considerada a maior festa 
do mundo em comemoração à 
cerveja e tem ganhado, cada 
vez mais, seu espaço em outras 
culturas, assim como no Brasil. 
No TGI Fridays todo dia é dia 
de “sextar” e nada melhor do 
que acompanhado de uma boa 
cerveja, ou drink, muita diversão 
e pratos deliciosos.

Entre os dias 14 e 24 de outu-
bro, a marca oferecerá aos seus 
clientes brasileiros, o Combo 
Oktoberfest, com o suculen-
to BBQ Pork Shank: joelho de 
porco assado lentamente e 
frito, deixando a carne crocante 
por fora e macia e suculenta 
por dentro, acompanhado de 
polenta cremosa com queijos 
muçarela e cheddar, molho Bar-
becue e jalapeño assado. E para 
completar a tradição cervejeira 
do festival, o combo inclui dois 
chopps Eisenbahn 500ml.

N a  c o m p r a  d o  C o m b o 
Oktoberfest, os clientes ga-
nharão ainda uma caneca ex-
clusiva TGI Fridays e Eisenbahn.

Halloweek - 25 a 31/10
No TGI Fridays, a última se-

mana do mês ganha um sabor 
especial com o famoso Hallo-
week e, junto com ele, pratos 
assustadores invadem o cardá-
pio dos restaurantes brasileiros. 
Para os convidados que amam 

PEDIDOS: terça a domingo, das 17h30 às 22h

Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas

PEDIDOS: terça a domingo, das 17h30 às 22h

Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas

HORÁRIO: terça a domingo, das 18h00 às 23h00
Tel /Whatsapp: 5587-1360 - Retirada e delivery
Rua Luís Gois, 1.625 - Esquina com Rua das Rosas
Site: www.gattofi ga.com - Redes sociais: @gattofi gapizabar

Desde o fi nal de setembro, 
o Museu Lasar Segall já está 
reaberto para visitações pre-
senciais. A primeira oportuni-
dade par ao público retomar 
o contato próximo à arte é a 
abertura das mostras de tra-
balhos dos artistas contem-
porâneos Eduardo Berliner e 
David Magila.

O carioca Eduardo Berli-
ner tem um sólido, potente e 
bastante conhecido trabalho 
de pintura. Seus inquietantes 
desenhos, no entanto, ainda 
são pouco conhecidos do 
público em geral. A exposição 
“Eduardo Berliner: desenhos” 
apresentará mais de 30 deles, 
sendo alguns inéditos, que 
revelam seus processos e 
estratégias de construção de 
imagem.

Já o paulista David Magila 
tem uma obra em que o espa-
ço é cada vez mais decisivo, 
tanto em intervenções murais 
quanto em peças tridimensio-
nais. Pelo projeto Interven-
ções, o artista apresentará 
cinco trabalhos que criam 
uma relação entre a arquite-
tura do Museu Lasar Segall 
e suas particularidades, além 
de relações de pertencimento 
e cruzamentos identitários 
entre Lituânia e Brasil.

Interação
Desde sábado passado 

(9), o público tem mais uma 
forma de interação com os 
trabalhos de Berliner e Magila 
em exibição. O espaço Ateliê 
Experimental realizará ativi-
dades presenciais que convi-
darão os visitantes a um olhar 

vivo, observador e curioso.
O público poderá explo-

rar materiais e linguagens 
relacionadas ao universo do 
desenho, pintura e gravura 
em atividades conduzidas por 
nossos educadores. 

Os encontros acontece-
rão até dezembro sempre 
às quintas e sábados às 16h, 
com duração aproximada de 
90 minutos. 

As inscrições podem ser 
feitas no próprio local 30 mi-
nutos antes de cada encontro. 
A atividade é gratuita (suges-
tão etária: a partir de 6 anos).

Cursos
Além de concorridos cur-

sos e ofi cinas de xilogravura, 
litografi a e gravura em metal, 
o Ateliê de Gravura do museu, 
que funciona exatamente 
onde Lasar Segall trabalhou 
intensamente, também é um 
espaço dedicado ao desen-
volvimento e orientação de 
projetos individuais.

De 4/11 a 16/12, o Museu 
vai promover uma temporada 
dedicada ao desenvolvimento 
e orientação de projetos indi-
viduais aberta a interessados 
que já tenham conhecimento 
da técnica da gravura.

O espaço acolherá proje-
tos em xilogravura e gravura 
em metal que poderão ser de-
senvolvidos com sua estrutu-
ra e orientação em encontros 
sempre às quintas-feiras das 
14h30 às 17h30. 

As inscrições de projetos 
podem ser feitas a partir da 
próxima segunda-feira (18). 
Para mais informações, aces-
se mls.gov.br. O site também 
traz informações do Cine Se-
gall, que também já está de 
portas abertas ao público. 

O Museu fi ca na Rua Berta, 
111 - Vila Mariana. Telefone: 
2159-0400. Abre de quarta a 
segunda, das 12h00 às 18h00. 
Tem café, fraldário e bicicletá-
rio. A entrada é gratuita.
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Unifesp promove feira de 
profi ssões online dias 22 e 23/10

O alto preço das contas 
de energia elétrica estão 
não somente tirando o sono 
das famílias como também 
provocando inadimplência. 
Para facilitar o pagamento 
de débitos em atraso, a  Enel 
Distribuição São Paulo, con-
cessionária de energia elétrica 
que atua em 24 municípios 
da Grande São Paulo, está 
fl exibilizando as condições de 
pagamento da conta de luz 
para os seus consumidores,

 O parcelamento para dívi-
das em aberto com qualquer 
prazo pode ser feito em até 
10 vezes, sendo uma entrada 
e mais nove parcelas. Os valo-
res podem ser pagos na pró-
pria conta de luz ou por meio 
do cartão de crédito. Os con-
sumidores podem consultar 
os débitos por meio da agên-
cia virtual e pela Central de 
Atendimento 0800 72 72 120.

 Os clientes residenciais 
e empresas de pequeno e 
médio porte podem renego-
ciar suas dívidas acessando o 
Portal de Negociação (https://
portalhome.eneldistribuica-
osp.com.br/#/negociacao/
informacoes), pelo aplicativo 
Enel SP, disponível gratui-
tamente para iOS (https://
apple.co/2VpYh8q)  e Android 
(http://bit.ly/2VmOsIj), e pelo 
WhatsApp das lojas de aten-
dimento (11 94053-9491).

 Caso o consumidor prefi ra 
comparecer presencialmente 
a uma das lojas de atendi-
mento da distribuidora, de-
verá realizar o agendamento 
prévio pelo site da compa-

vvTOCA 
VINIL
◊ Compra ◊ Vende ◊ Troca

SEBO DO JOÃO BAURU
Av. Jabaquara, 195 - Praça da Árvore
Fone: 3589-6541 - Cel: 9 9901-7469

AGORA TAMBÉM OBRAS DE ARTE

◊ Vinil ◊ CD ◊ DVD ◊ Livros
aparelhos de som e consertos

instrumentos musicais 

Feche a torneira quando não estiver usando

Tome banhos curtos

Use balde e não use mangueira

Conserte os vazamentos

ABRIU, USOU,FECHOU.FECHOU.FECHOU.USOU,FECHOU.FECHOU.
CHUVEIRO?

•ESPORTES

Zona Sul terá Centro para 
formar atletas de Breaking

Comunidade
Além de acesso ao esporte 

de alta performance, o local 
estará aberto à comunidade 
para atividades culturais e 
cursos focados em hip-hop, 
grafi tti, fotografi a, vídeo e DJ. 
A área tem cerca de 3,1 mil m2.

“Vamos transformar essa 
área em um local de treina-
mento, em um espaço de 
esporte, cultura, e lazer para 
a comunidade aqui da Zona 
Sul da capital”, destacou o 
vice-governador Rodrigo Gar-
cia, presente ao evento de 
lançamento do projeto, que 
aconteceu nessa quinta, 14 de 
outubro. “Esse espaço vai ser 
fundamental para estimular 
o esporte, para que a gente 
possa ter mais adeptos do 
Breaking aqui no Brasil”.

O Centro de Treinamento 
e Convivência, do Projeto 
Breaking no Capão, deve ini-
ciar as atividades em seis me-
ses e vai seguir o conceito 
sustentável também em sua 
estrutura composta por con-
têineres. 

Os b-boys e b-girls, como 
são chamados os praticantes 
do breaking, serão treinados 
visando à formação de uma 
equipe de alta performance. A 
Federação de Breaking do Es-
tado de São Paulo (FBSP) fará 
o trabalho com os atletas, que 
vão competir no Campeonato 
Brasileiro, eliminatório para 
os Jogos Olímpicos.

Ações complementares
O projeto Breaking no Ca-

pão contará também com 
parceria do Instituto Cultural 
Vitor Orsolon, empresa de 
gestão cultural e esportiva 
com experiência focada em 
hip-hop, um movimento am-
plo que inclui diversas ma-
nifestações artísticas, entre 
essas o break dance.

O centro de treinamento 
será aberto para a utilização 
da comunidade, com oferta 
de uma série de atividades 
culturais. Serão oferecidos 
no espaço cursos de grafi tti, 
fotografi a, edição de vídeos 
e história do hip hop, entre 
outros.

Para construir novas esta-
ções de metrô, muitas vezes 
são demolidas construções 
em grandes áreas que, depois 
da obra pronta, tornam-se 
ociosas. No entorno da esta-
ção Capão Redondo, da Linha 
5 - Lilás do metrô, há um espa-
ço assim. Mas, os planos para 
o terreno são de ocupação 
com esporte, cultura, lazer e 
visão de futuro. Ali, surgirá 
até o primeiro semestre do 
próximo ano um Centro de 
Treinamento em Breaking. 

Para quem não sabe, o 
Breaking, também conhecido 
por Break Dance, surgiu nos 
Estados Unidos há mais de 40 
anos como manifestação ar-
tística da comunidade negra. 
Agora, também considerado 
um esporte, vai passar a in-
tegrar as disputas nos Jogos 
Olímpicos de Paris 2024. Aliás, 
o novo espaço a ser constru-
ído no entorno da estação, 
que fi ca na zona sul paulista-
na, tem como foco principal 
justamente contribuir para a 
formação de atletas de alta 
performance na modalidade 
para que possam ter um bom 
desempenho nas Olimpíadas 
de Paris. 

A construção será resul-
tado de uma parceria entre 
o Governo do Estado e a Via 
Mobilidade, concessionária 
responsável pela operação 
da Linha 5 - Lilás. O projeto 
terá um conceito sustentá-
vel, com academia, espaço 
multiuso para o treinamento 
e apresentações, alojamento 
e banheiros.  

•SERVIÇOS

Contas de luz agora podem ser pagas 
por cartão de crédito, mas com juros

Nos próximos dias 22 e 
23 de outubro, a Unifesp 
promove mais uma edição da 
sua Feira de Profi ssões. Re-
alizado no formato remoto, 
o evento reunirá docentes e 
estudantes que, por meio de 
palestras, apresentarão as 
atividades promovidas pela 
universidade, experiências 
pessoais, entre outras.

As atividades serão re-
alizadas em diferentes sa-
las virtuais, nas quais serão 
apresentados por docentes 
e estudantes os cursos ofe-
recidos em cada campus, 
cursinhos populares, proje-
tos de extensão, entre outras 
ações.

As inscrições são gratui-
tas e estão abertas até 22 

de outubro. A programação 
completa, relação de pales-
trantes, link de inscrição e 
demais informações estão 
disponíveis na página da Fei-
ra de Profi ssões da Unifesp 
2021.

A sala de humanidades, 
por exemplo, vai abordar 
os cursos Administração , 
Ciências Atuariais, Ciências 
Contábeis, Ciências Econômi-
cas, Relações Internacionais 
e Direito .

A Sala de Exatas e Tec-
nologias vai falar sobre o 
campus São José dos Cam-
pus e os cursos Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia (BCT-10h40), Ba-
charelado em Biotecnologia 
(BBT-11h00), Bacharelado 

em Ciência da Computação 
(BCC-10h15), Bacharelado em 
Matemática Computacional 
(BMC-11h30), Engenharia 
Biomédica (EB-11h45), En-
genharia de Computação 
(EC-12h00) e Engenharia dos 
Materiais (EM-12h15) 

A Sala de Saúde Biológicas 
explica sobre os cursos do 
campus São Paulo, que fica 
na Vila Clementino e seus tra-
dicionais cursos de Medicina, 
Enfermagem, Fonoaudiolo-
gia, Tecnologias Oftálmicas, 
Biomedicina, Tecnologia em 
Informática em Saúde e Tec-
nologia em Radiologia

Para conferir a progra-
mação completa e fazer sua 
inscrição, acesse: feirade
profi ssoes.unifesp.br

nhia  (https://www.enel.com.
br/pt-saopaulo/agende-seu-
atendimento-presencial0.
html) ou pelo aplicativo Enel 
SP, optando pelo dia, horário 
e local mais próximo.

Na zona sul paulistana, há 
dois endereços: R: Av. Engº 
Armando de Arruda Pereira, 
394 (Jabaquara); e R: Barão 
do Rio branco 425 (Santo 
Amaro)

 Todas as negociações são 
realizadas em ambiente se-
guro e o cliente tem acesso 
ao Termo de Confi ssão de Dí-
vidas, com todos os detalhes 
das condições em que o par-
celamento foi realizado. Essas 
ações garantem a transparên-
cia, segurança e facilidade do 
serviço para todos os clientes.

Cartão de crédito
A partir deste mês de ou-

tubro , os clientes da Enel 
Distribuição São Paulo pas-
sam a contar com uma nova 
condição de pagamento das 
contas de energia: por meio  
do cartão de crédito.

 A nova modalidade de 
pagamento estará disponí-
vel no site da distribuidora e 

qualquer cliente baixa tensão 
poderá utilizar e pagar suas 
contas vencidas ou a vencer. É 
mais uma facilidade oferecida 
aos clientes da distribuidora, 
diante do cenário econômico 
provocado pela pandemia e 
pela crise hídrica no país.

 Além da praticidade e co-
modidade de pagar a conta de 
luz sem sair de casa, uma das 
grandes vantagens da nova 
opção de pagamento é que o 
cliente pode parcelar as fatu-
ras vencidas e a vencer em até 
24 vezes no cartão de crédito. 

Os serviços estarão dis-
poníveis dentro da Agência 
Virtual, no site da companhia, 
no link  https://www.enel.
com.br/pt-saopaulo/Informa
tivos/parcelar-fatura-cartao-
-credito.html ou por meio do 
aplicativo Enel SP, disponível 
gratuitamente para iOS (ht-
tps://apple.co/2VpYh8q) e An-
droid (http://bit.ly/2VmOsIj).

De acordo com André 
Oswaldo dos Santos, diretor 
de Mercado da Enel Distribui-
ção São Paulo, as condições de 
juros variam conforme o nú-
mero de parcelas escolhidas.

•SERVIÇOS
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A 34ª Bienal – Faz Escuro 
mas eu canto, iniciada em fe-
vereiro de 2020, vem se desdo-
brando no espaço e no tempo 
com programação tanto física 
quanto on-line. Adiada por con-
ta da pandemia por mais de 
um ano, a Bienal está aberta 
no Pavilhão Ciccillo Matarazzo 
desde o início de setembro e fi ca 
em cartaz até dezembro - mas, 
lembre-se, é preciso apresentar 
teste negativo para Covid19 ou 
apresentar comprovante das 
duas doses da vacina. 

Simultaneamente, aconte-
cem dezenas de exposições 
individuais em instituições par-
ceiras na cidade e a lista com-
pleta pode ser conferida no site 
bienal.org.br.

Para além da parceria com 
20 instituições culturais na ci-
dade de São Paulo, a 34ª Bie-
nal estende-se também pelo 
próprio Parque Ibirapuera, que 
abriga obras de sete artistas 
desta edição: Clara Ianni, Ele-
onora Fabião, Éric Baudelaire, 
Grace Passô, Jaider Esbell, Paulo 
Nazareth e Oscar Tuazón.

Com a intenção de ampliar 
os diálogos estabelecidos entre 
as obras e seus contextos e 
os possíveis pontos de conta-
to com o público, a 34ª Bienal 
apresenta essas intervenções 
temporárias fora do Pavilhão. 
“Assim como o que se vê dentro 
do Pavilhão reverbera exposi-
ções que se relacionam com 
diferentes contextos

Enunciados
Um dos elementos cen-

trais na concepção curatorial 

da 34ª Bienal de São Paulo é 
o fato dela ser pontuada por 
14 enunciados: elementos que 
não são obras de arte, mas 
possuem histórias marcantes, 
capazes de sugerir leituras 
às obras dispostas ao seu 
redor. A curadoria recorre a 
esses itens como forma de 
buscar uma linguagem capaz 
de delinear os campos de for-
ça criados pelo encontro de 
obras produzidas em lugares 
e momentos distintos sem, 
no entanto, limitar as leituras 
a temas ou conceitos especí-
fi cos. Dentre os enunciados, 
encontram-se objetos mate-
riais e simbólicos bastante 
diversos

Programação pública
Para dialogar com as obras 

que integram a 34ª Bienal, foi 
concebida uma programação 
pública que inclui apresenta-
ções musicais, performances, 
encontros com artistas e con-
versas.

Uma das principais frentes 
da programação pública é a 
ativação da obra deposição, 
de Daniel de Paula, Marissa 
Lee Benedict e David Rueter: 
uma antiga roda de negocia-
ções da bolsa de valores de 
Chicago foi reconstruída no 
vão central do pavilhão e é 
ressignificada pelos artistas 
e pelos seus usos na Bienal. 
A obra poderá ser livremente 
ocupada pelo público e conta 
com uma programação de ati-
vação com 3 eixos: conversa-

ções propostas pelas artistas 
Vânia Medeiros e Beatriz Cruz; 
apresentações de música ex-
perimental coproduzidas pela 
Bienal e pelo Teatro Cultura 
Artística, com curadoria do 
Festival Novas Frequências; 
e conversas abertas da série 
“As Vozes dos Artistas”. 

Essas atividades aconte-
cem em todas as quintas-fei-
ras, às 19h, e aos sábados, às 
16h, além de outros horários 
constantemente atualizados 
na programação completa dis-
ponível em 34.bienal.org.br/
agenda. Além disso, as parti-
cipações de Eleonora Fabião, 
Mette Edvardsen, Nina Beier, 
Paulo Nazareth, Roger Bernat 
e Trajal Harrell envolvem a 
realização de performances 
e ativações ao longo de todo 
o período expositivo. 

Por fi m, a 34ª Bienal pro-
põe ainda a realização de 
Círculos de Arte: Inspirados 
nos princípios de autonomia, 
horizontalidade e dialogici-
dade propostos por Paulo 
Freire, os Círculos de Arte são 
momentos de conversa com o 
público que têm por objetivo 
a construção compartilhada 
de sentidos sobre as obras ex-
postas e as possíveis relações 
entre elas. Serão realizados 
treze círculos de arte, um por 
semana, sobre os enunciados 
que organizam a exposição. 
Os encontros acontecem às 
quintas e sábados, às 16h, 
com até 10 participantes.

•CULTURA

Bienal vai além do Pavilhão do Ibirapuera

O ano de 2021 é uma data 
importante para a história 
das Bienais de São Paulo por 
marcar o aniversário de 70 
anos da 1ª Bienal (1951). “Ao 
longo dos últimos 70 anos, as 
Bienais de São Paulo adapta-
ram-se aos tempos, e foram 
justamente sua capacidade 
de mudança e sua abertura 
ao novo que asseguraram 
que a mostra mantivesse sua 
relevância artística e cultu-
ral”, afi rma José Olympio da 
Veiga Pereira, presidente da 
Fundação Bienal de SãoPaulo.

”A 34ª Bienal de São Pau-
lo, de alguma forma, simbo-
liza isso: em tempos desafi a-
dores, encontramos maneiras 

de nos mantermos fiéis à 
proposta desta edição sem, 
no entanto, fi carmos presos 
em ideias e projetos que ha-
viam perdido sua pertinência 
no novo contexto global”, 
completa, explicando que. no 
último ano, foi intensifi cada 
a programação digital e des-
cobertas novas maneiras de 
nos conectar com o público, 
o que deve ter continuidade 
nas próximas edições. 

Lançado em maio, o catá-
logo digital da 34ª Bienal “ten-
teio” é, sem dúvida, uma das 
iniciativas que não estavam 
previstas no projeto inicial, 
mas não apenas estão de 
pleno acordo com ele como 

também são capazes de ex-
pandir seu alcance”, avalia 
o presidente da Fundação 
Bienal de São Paulo.

Serviço
 34ª Bienal de São Paulo – 

Faz escuro mas eu canto
Até 5 de dezembro de 

2021; ter, qua, sex, dom e 
feriados: 10h - 19h (entrada 
até 18h30); qui, sáb: 10h - 21h 
(entrada até 20h30). Fechado 
às segundas. Entrada gratui-
ta: acesso mediante apre-
sentação de comprovante de 
vacinação contra Covid-19, 
impresso ou on-line. Pavilhão 
Ciccillo Matarazzo, Parque 
Ibirapuera. Mais detalhes em 
34.bienal.org.br

Edição 2021 marca 70 anos da Bienal


