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Comida indiana, japonesa, árabe, 
peruana, russa, italiana, mexicana... 
região e cidade têm diversidade
Página 4 Página 3

Praça da Família: no Jabaquara, 
Prefeitura lança projeto para 
equipar áreas verdes da cidade

Vila Mariana: roteiro modernista
São Paulo celebrou os 

100 anos da Semana de 
Arte Moderna ressaltando 
a história desse movimen-
to e sua atuação no centro 
da capital - que, há um sé-
culo, concentrava a cidade 
de pouco mais de meio mi-
lhão de habitantes. Mas, 
o que muita gente não 
sabe é que também a Vila 
Mariana teve influências 
e contou com a frequên-
cia desses intelectuais e 
artistas que revoluciona-
ram a arte brasileira. O 
Parque Modernista, por 
exemplo, abriga a primei-
ra Casa (foto) construída 
no país segundo os pre-
ceitos simples e retos pro-
postos pelos arquitetos na 
década de 1920. Mas há 
vários outros endereços 
que ajudam a reconsti-
tuir essa cena Página 5

Vila Mariana investe 
em jardins de chuva

O que era concreto se 
transforma em área per-
meável e cheia de plantas. 
A partir dessa receita sim-
ples, os jardins de chuva 

embelezam cantinhos da 

cidade e ainda ajudam a 
evitar pontos de alaga-

mento. Vila Mariana e Saú-
de têm vários.  Página 2
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•URBANISMO

Subprefeitura de Vila Mariana amplia
quantidade de jardins de chuva

Fagundes Filho, Uvaias, 
João Lourenço, Lourenço de 
Almeida, Baltazar da Veiga, 
Domingos Leme e Praça Ar-
quimedes Silva são endereços 
onde a Subprefeitura de Vila 
Mariana já implantou os cha-
mados Jardins de Chuva. Um 
outro está surgindo no cruza-
mento da Avenida Bosque da 
Saúde com a Rua Bertioga, 
onde há uma rotatória, atu-
almente.

Mas, afinal, o que é um 
“jardim de chuva”? Segundo a 
Secretaria Municipal das Sub-
prefeituras, são “áreas verdes 
inovadoras, que somam a 
beleza de folhas e flores à 
funcionalidade de captação 
de águas pluviais.”

Ou seja, a ideia é simples: 
transformar o concreto que 
leva a enxurrada, nos dias de 
chuva, em uma área não só 
permeável, que absorva parte 
desse volume, mas também 
bonita e benéfi ca para o meio 
urbano. 

Além das funções em in-
fraestrutura verde, essas mo-
dalidades ampliam as possi-
bilidades de bem-estar, lazer, 
permeabilidade e biodiversi-
dade urbana, enquanto auxi-
liam no escoamento da água 
da chuva. Os jardins fi ltram a 
água para uma rede de dre-
nagem subterrânea e evitam 
o acúmulo na superfície. Este 
é o objetivo da SMSUB, que já 
implantou mais de 200 unida-
des, desde 2017, por meio das 
Subprefeituras.

Na Vila Mariana, em geral, 
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HIDRONUTRIÇÃO
TRATAMENTO ANTIQUEDA

Salão especializado em
cabelos crespos e cacheados

www.atelierdoscachos.com

(11) 94474-2811
@atelierdoscachos

Rua Santa Cruz, 222

Próximo ao metrô
Santa Cruz 

são áreas bem pequenas, en-
tre 4 e 12 metros quadrados 
apenas, mas que soados já 
atingem mais de 230m2.

“A implantação de áreas 
verdes é muito importante 
para diminuir a aridez da cida-
de, com a utilização de plan-
tas e flores. Porém mais do 
que isso, os jardins de chuva 
têm como diferencial a capa-
cidade de drenar a água que 
até então ficava acumulada 
no asfalto. É mais uma medida 
para diminuir os pontos de 
alagamentos”, afirma Ale-
xandre Modonezi, secretário 
municipal das Subprefeituras.

Outros bairros
Pelo restante da cidade, os 

jardins estão distribuídos nas 
zonas norte, sul, leste, oeste e 
centro. Entre os distritos con-
templados estão Aricanduva, 

Butantã, Capela do Socorro, 
Cidade Tiradentes, Ipiranga, 
Lapa, Penha, Pinheiros, Santa-
na/ Tucuruvi, Sé, Casa Verde/
Cachoeirinha, Ermelino Mata-
razzo, além da Vila Mariana, 
que abrange os distritos de 
Moema e Saúde. Todas as 
obras foram realizadas por 
equipes já contratadas pelas 
Subprefeituras, sem contra-
tações excepcionais.

A região central da capital 
foi escolhida para receber o 
projeto-piloto de Soluções 
baseadas na Natureza (SbN) 
e concentra a maior parte dos 
jardins. Só na subprefeitura 
da Sé, estão cerca de 60 mil 
m², se considerarmos também 
outras intervenções com a 
mesma função de captação 
de água, como as vagas ver-
des, biovaletas, escadarias 

verdes, poços de infi ltração, 
land art e bosques de conser-
vação urbana.

Está prevista a entrega 
de 400 unidades até o final 
de 2024. A Prefeitura tem 
trabalhado para conseguir 
financiamento internacional 
para ampliar a quantidade de 
obras desse tipo para 2 mil.

No Jabaquara, ainda não 
há jardins de chuva instalados, 
nem em Santo Amaro. 

Já no Ipiranga, há jardins 
de chuva na Praça Arvers , 
Rua Dom Macário x Rua Dr. 
Nicolau Alberto Delfi na e Av. 
do Cursino x Rua José Clovis 
de Castro.

Outra intervenção no bair-
ro está na Rua Tito Oliani, 658 
até a Rua Candida Medeiros, 
uma “escadaria verde”. 
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Projeto pioneiro de praça é 
implantado na Vila Guarani

As praças com equipamen-
to de ginástica a população 
já conhece. Estão espalhadas 
por bairros como Mirandópo-
lis, Vila Mariana, Jabaquara... 
Mas agora a Prefeitura pro-
mete aperfeiçoar os projetos 
de revitalização das praças 
para aproximar a comunidade 
e ampliar o uso.

E foi a Vila Guarani o bairro 
escolhido para sediar a pri-
meira “Praça da Família”. Ao 
todo, serão 100 espaços simi-
lares na cidade. O objetivo é 
oferecer estrutura lúdica, que 
permita a programação de 
atividades de lazer, entrete-
nimento e com acessibilidade. 

“Essa é a primeira das 100 
que estamos reformando, 
com a colocação de equipa-
mentos para pessoas com 
deficiência, cachorródromo, 
ambientes pensados para a 
interação com animais num 
mesmo local”, disse o prefei-
to Ricardo Nunes.

Paralelamente, o projeto 
também integra as come-
morações do Centenário da 
Semana de Arte Moderna de 
1922, homenageando Mário 
de Andrade, responsável pela 
colocação de brinquedos nas 
praças da cidade quando inte-
grou o departamento de Cul-
tura (veja também matéria à 
página 5). Por isso, a alusão ao 
pensamento da vanguardista 
que liderou a “Semana de 22”, 
de tornar espaços públicos 
pontos de políticas culturais 
para São Paulo.

A iniciativa é desenvolvi-
da pela Secretaria Municipal 

das Subprefeituras, que irá 
implantar as 100 Praças da 
Família nas 32 subprefeitu-
ras. “Teremos pelo menos 
uma praça dessa em cada 
distrito da cidade”, afirmou 
o prefeito.

Para transformar as áreas 
em locais de integração social, 
o projeto conta com a instala-
ção de mobiliários novos, que 
inclui brinquedos acessíveis 
para crianças com mobilidade 
reduzida e crianças de colo. 

Praça Nova América
Com aproximadamente 

5000 m², o espaço na Vila Gua-
rani, região da Subprefeitura 
Jabaquara, foi totalmente 
reformado para receber os 
novos equipamentos. A praça 
recebeu um novo formato 
para atender todas as idades. 
No local foi feita pintura de 
guias, instalação de rampas 
de acessibilidade e bancos, 
além de brinquedos acessíveis 
e novos assentos.

Para os pets, o cachorró-
dromo reformado recebeu 
conjuntos de brinquedos de 

madeira plástica, própria para 
animais, e paisagismo. Não foi 
só a área preparada aos cães 
que ganhou mais verde. No 
entorno do playground, refor-
mulado com base de concreto 
e piso de borracha pastilhado, 
foram distribuídas gramas, 
substituindo os pedriscos, 
inclusive no deslocamento do 
escorregador.

Clube Escola Vila Guarani
O prefeito também visitou 

nesta sexta-feira as obras de 
recuperação do campo de 
futebol do Clube Escola Vila 
Guarani, que atende mais de 
25 mil moradores da região. 
O Clube conta com academias 
ao ar livre e de judô, campo 
de futebol com arquibancada, 
espaço pet, duas piscinas de 
recreação, pista de caminha-
da, pista de patinação ou 
hóquei, pista de skate, quadra 
adaptada, duas quadras de 
futsal, quadra poliesportiva 
coberta, quadra de basquete 
3x3, salas de ginástica, muscu-
lação, vestiários, banheiros e 
estacionamento.

Prefeitura quer ampliar alcance 
da vacinação infantil contra Covid

oito semanas para a D2. Quem 
tem de 6 a 11 anos, e tomou a 
primeira dose da Pfizer tam-
bém tem de aguardar esse 
mesmo intervalo. Para aqueles 
que tomaram Coronavac, o 
intervalo é de 28 dias. 

Vale ressaltar que a SMS 
já realiza a busca ativa pelas 
crianças que ainda não se va-
cinaram, e que foi entregue 
aos pais e responsáveis pelos 
alunos uma cartilha que visa 
reforçar a importância da imu-
nização infantil e os cuidados 
necessários para que as aulas 
presenciais ocorram de manei-
ra segura. 

A SMS informa que, até 
as 19h desta quarta-feira (16), 
780.859 doses de vacina con-
tra a Covid-19 foram aplicadas 
em crianças de 5 a 11 anos. 
Com isso, 72,1% desse público 
já está imunizado com a pri-
meira dose (D1). 

Terceira Dose
Para adolescentes, ainda 

não há previsão de aplicação 
de terceira dose - ou dose de 
reforço - no país. Mas, vale 
destacar que, desde o dia 11 
de fevereiro, os adolescentes 
de 12 a 17 anos com imunossu-

pressão, inclusive gestantes e 
puérperas desta faixa etária, 
estão elegíveis para a dose 
adicional. 

Neste momento, estão 
elegíveis para a dose adicional 
os adolescentes imunossupri-
midos que tomaram a segunda 
dose da Pfi zer há pelo menos 
oito semanas (56 dias). E para 
a segunda dose adicional, o 
jovem precisa ter tomado a 
primeira dose adicional de 
Pfi zer há pelo menos quatro 
meses (122 dias). 

Para poder se imunizar, 
esse grupo precisa apresentar 
comprovante de vacinação (fí-
sico ou digital) e comprovante 
de condição de risco (exames, 
receitas, relatório ou prescri-
ção médica físicos ou digitais), 
contendo o CRM do médico e 
com até dois anos de emissão. 

Vale lembrar que continu-
am elegíveis para a segunda 
dose adicional (ou “quarta 
dose”) as pessoas com alto 
grau de imunossupressão aci-
ma de 18 anos que tomaram 
a primeira dose adicional há 
pelo menos quatro meses, 
independentemente do imu-
nizante aplicado. 

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS) inicia, na 
próxima segunda-feira (21), 
uma busca ativa nas escolas 
municipais por crianças que 
ainda não se vacinaram con-
tra a Covid-19. Embora seja 
das cidades que mais vacinou 
crianças no país, já atingindo 
marca de 70% nessa faixa etá-
ria, objetivo é intensificar a 
imunização do público infantil, 
com aplicação da primeira 
dose (D1) e da segunda dose 
(D2) para aqueles que já foram 
vacinados e cumpriram o pra-
zo estipulado entre as doses. 

A SMS destaca que a maio-
ria das crianças na faixa etária 
de 5 a 6 anos concentra-se nas 
escolas municipais. As Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) já 
estão preparadas para realizar 
a imunização nas instituições 
de ensino da rede municipal e 
continuar com o atendimento 
nas unidades. A ação contará 
com o apoio de técnicos da Vi-
gilância em Saúde da SMS, que 
são aptos a aplicar as vacinas. 

As UBSs realizarão agen-
damento das ações de vaci-
nação em conjunto com as 
escolas. As instituições de 
ensino fornecerão o termo 
de autorização para que os 
pais ou responsáveis enca-
minhem as crianças com o 
documento preenchido e o 
cartão de vacinação na data 
programada para a aplicação. 
Os pais interessados poderão 
acompanhar a vacinação. 

As crianças de 5 anos, que 
são vacinadas exclusivamente 
com doses da Pfi zer pediátrica, 
precisam esperar 56 dias ou 

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 

PREFEITURA.SP.GOV.BR

DENGUE:
FIQUE ATENTO
AOS SINTOMAS.

A dengue é uma doença grave e pode matar. Por isso, 
se você sentir alguns desses sintomas, procure 
imediatamente a UBS mais próxima. 

E continue mantendo os cuidados contra a Covid-19:
use máscara sempre, lave as mãos e evite aglomerações. 

Não tome nenhuma medicação
Lembre-se:

sem orientação médica.

 

Elimine os focos de água parada.

Dor de cabeça Dores nas articulaçõesFebre alta Manchas vermelhas
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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

•GASTRONOMIA

•CULTURA
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MAC USP tem atividade para crianças
Bem em frente ao Parque 

do Ibirapuera, no histórico 
edifício que abriga o Museu de 
Arte Contemporânea (MAC/
USP), há muita programação 
para toda a família. E nesse 
sábado, 19, das 11h às 12h30, 
a dica é conferir: “Histórias 
da Arte para crianças: entre 
livros e obras”, sob coorde-
nação: de Renata Sant’Anna, 
educadora  do museu. 

O programa tem como 
objetivo apresentar as exposi-
ções do MAC para as crianças 
em encontros realizados no 
museu.  Compreende a apre-
sentação da vida e da produ-
ção dos artistas ou a abor-
dagem de temas presentes 
nas exposições por meio da 
leitura de livros destinados ao 
público infantil, observação 
das obras e atividades práti-
cas relacionadas ao processo 
criativo do artista.

Nesse sábado, a obra usa-
da será O Olho e o lugar, de  

Regina Silveira. O encontro 
vai apresentar as diferentes 
linguagens utilizadas pela 
artista Regina Silveira a partir 
da observação das obras pre-
sentes na exposição Regina 
Silveira – Outros Paradoxos. 
Depois da visita e da leitura 
do livro O olho e o lugar – 
Regina Silveira (Ed. Paulinas, 
2015), de Renata Sant’Anna 
e Valquíria Prates, as crianças 
serão convidadas a realizar 
experiências com as sombras 
de objetos.

 A Atividade é gratuita, 
indicada para crianças entre 

7 e 10 anos. São 15 crianças 
acompanhadas de adulto 
responsável, por ordem de 
chegada. Inscrições na recep-
ção do Museu com 15 minutos 
de antecedência.

Informações: 2648.0258 – 
edumac@usp.br

 É obrigatória a apresen-
tação de comprovante de 
vacinação para maiores de 12 
anos (pelo menos a primeira 
dose) e o uso de máscaras 
para todos.

O MAC USP fi ca na  Aveni-
da Pedro Álvares Cabral, 1301 
– Ibirapuera

Rua Primeiro de Janeiro, 425 - px Luis Gois - Vila Clementino
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Zona Sul paulistana oferece 
viagem gastronômica internacional

Espalhados pelos 1521km2 
da capital, existem mais de 9 
mil restaurantes de 50 tipos 
de culinária diferentes. Essa 
diversidade garantiu à maior 
metrópole do país a sétima 
colocação como melhor desti-
no gastronônmico do planeta, 
pelo site de turismo Trip Advi-
sor. Para se ter uma ideia, é a 
única cidade brasileira entre 
as 25 melhores do mundo e 
fica à frente de outras refe-
rências em gastronomia como 
Nova Iorque (EUA), Florença 
e Nápoles (Itália), Valência 
(Espanha) e Lisboa (Portugal). 

De acordo com o site, “a 
culinária e a arte de São Pau-
lo, a maior cidade da América 
do Sul, é tão multinacional 
quanto sua diversifi cada po-
pulação”.

A região de Vila Mariana, 
Saúde, Jabaquara, Moema, 
Campo Belo e Cursino repre-
senta bem essa diversidade. 

Assim como em outras re-
giões da capital, é possível fa-
zer uma viagem gastronômica 
internacional sem ir muito lon-
ge. Há, por aqui, restaurantes 
italianos, obviamente, retra-
tando a forte imigração que 
marcou a capital na virada do 
século XIX para XX.

Também outros países 
europeus estão representa-
dos por restaurantes e bares 
locais, como Espanha, Portu-
gal e até mesmo a rebuscada 

culinária francesa encontra 
lugar na cena regional. 

Mas, não para por aí. Es-
ses bairros da zona sul têm 
vários bares e restaurantes 
representantes de diferentes 
estados brasileiros - mineiros, 
capixabas, bahianos, sem 
falar nas churrascarias de 
inspiração gaúcha. E a viagem 
continua pela culinária latino 
americana: mexicanos, peru-
anos, argentinos e uruguaios. 

Lógico que os hambúr-
gueres de inspiração norte-
-americana encontram espaço 
em muitas lanchonetes, várias 
especializadas, aliás, e nas 
famosas redes de fast food 
também presentes na capital. 

E que morador da capital 
hoje abre mão de curtir um 
cardápio de inspiração japo-
nesa ou chinesa? São raros 
os que não curtem sushis, 
sashimis, yakissobas... 

Tem mais? Claro que sim. 
A culinária árabe está tanto 
em lanchonetes quanto em 
restaurantes. Vila Mariana a 
Moema ainda contam com 
restaurantes de comida india-
na e até russa. 

Agora, difícil um turista vir 
até a capital paulista e não 
reservar um dia que seja para 
conferir as nossas pizzas. Ou 
um bom self service em que 
vai descobrir as delícias do 
virado à paulista. 

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 gapizzabar

Happy hour com
sotaque italiano

HORÁRIOHORÁRIOHORÁRIO

Pojárskiye katlyétê, almôndegas russas 
do restaurante Barskiy Dom
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Vila Mariana tem roteiro para entender melhor a
importância dos 100 anos da Semana de Arte Moderna

Em fevereiro de 1922, um 
grupo de arti8stas e intelectu-
ais revolucionava a forma de 
fazer, pensar e exibir arte no 
Brasil, usando a capital paulsi-
ta como seu principal cenário. 

Embora o distanciamen-
to histórico e a evolução do 
debate apontem que o mo-
vimento tenha sido restrito 
a uma elite da época, não se 
pode questionar sua impor-
tância e as heranças que dei-
xou - até mesmo para aqueles 
que tecem críticas a ela. 

Embora suas origens es-
tejam na literatura e na arte, 
o modernismo criou um am-
biente de renovação e de 
mudança, uma atitude nova 
diante do mundo e do co-
nhecimento. Isso impactou 
enormemente o ensino e a 
pesquisa, sobretudo na área 
de Humanidades, mas extra-
polou em muito esse domínio.

A avaliação foi feita esta 

semana pelo presidente da 
FAPESP, Marco Antonio Zago. 

“A própria criação da Uni-
versidade de São Paulo [USP, 
em 1934] e, por consequên-
cia, da FAPESP [em 1962], 40 
anos depois da Semana de 
22, fazem parte dessa nova 
atitude diante do mundo”, 
disse Zago.

O fato é que São Paulo, 
nessa época, tinha menos 
de 600 mil habitantes! Isso 
mesmo, menos de 5% da po-
pulação atual. 

A cidade era muito dife-
rente do que conhecemos 
hoje, não só pela falta de 
vias asfaltadas e carros, mas 
porque o que chamamos de 
centro antigo hoje. Os demais 
bairros da capital tinham ca-
racterísticas rurais - pequenos 
sítios e casas esparsas. 

Não existia o Ibirapuera, 
que seria criado só na década 
de 1950. A Vila Mariana acaba-

ra de se livrar de um matadou-
ro de animais que fornecia 
carne para seus moradores 
- o prédio resiste até hoje: é a 
sede atual da Cinemateca, no 
Largo Senador Raul Cardoso. 

O Jabaquara? Nem fazia 
parte da cidade - mas sim do 
município vizinho de Santo 
Amaro. Ali, na divisa, onde 
hoje existem os bairros de 
Vila Guarani, Conceição e Ci-
dade Vargas, havia o Parque 
Jabaquara. 

Cenário posto, fica fácil 
entender porque a maioria 
dos roteiros culturais que se 
refere ao evento restringe-se 
ao Centro. Afi nal, foi ali que 
a programação cultural se 
desenrolou, especialmente 
dentro do Teatro Municipal. 

Mas, vale destacar que a 
Vila Mariana é um dos bairros 
que mais fi cou marcado pela 
presença dos modernistas 
durante a década de 1920.
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O artista lituano Lasar Se-
gall vivia na Alemanha na 
década de 1920 quando, pres-
sionado pela crise econômica, 
decide se mudar para o Brasil. 
Em fi ns de 1923, chega a São 
Paulo, onde é acolhido pelos 
modernistas, que saúdam sua 
chegada como uma vitória 
para as vanguardas brasilei-
ras. Mário de Andrade, o mais 
entusiasta entre eles, escreve 
uma série de ensaios sobre 
Segall, publicando-os na im-
prensa paulistana.

Em 1924, promove a con-
ferência Sobre arte, na Villa 
Kyrial, residência do senador 
José de Freitas Valle, também 
na Vila Mariana (veja ao lado).

Em junho de 1925, Segall 
casou-se com Jenny Klabin, 
mas no mesmo ano, o casal 
parte para a Europa, onde 
permaneceria até 1932.

No retorno, o artista, a es-
posa e os dois fi lhos nascidos 
durante o período na Europa 

se fi xaram residência na casa 
da Rua Afonso Celso, local 
que hoje abriga o Museu Lasar 
Segall. A casa e o ateliê foram 
também projetados pelo ar-
quiteto Gregori Warchavchik, 
concunhado do artista e pre-
cursor da arquitetura moder-
na no Brasil.

Parte dos móveis e objetos 
foi criada pelo próprio Segall.

O Museu Lasar Segall co-
meçou a ser criado em 1957, 
ano de  falecimento de Lasar 
Segall por projeto da viúva 
Jenny.

O Museu hoje mantém 
ainda o ateliê do artista, boa 
parte do acervo de obras 
de influência modernista, e 
os móveis desenhados por 
Segall. 

Pode ser visitado gratuita-
mente,  de quarta a segunda, 
das 11h às 19h. Fecha às terças. 
Fica na Rua Berta, 111 – V. Ma-
riana. Telefone: 2159 0400. 
Site: museusegall.org.br.

Casa Modernista Museu Lasar Segall Vila Kyriall

Sítio da Ressaca e Mac/USP

O bairro da Vila Mariana 
foi o escolhido pelo arquiteto 
russo Gregori Warchavchik 
para desenvolver o projeto da 
residência de sua família. 

Recém casado com Mina 
Klabin, filha de um grande 
industrial da elite paulistana, 
ele desenvolve seu projeto em 
terreno próximo à casa de La-
sar Segall, casado com a irmã 
de Mina, Jenny.  Ali, na rua 
Santa Cruz, é erguida, então, 
a casa que seria considerada 
a primeira obra de arquitetura 
moderna implantada no Brasil.

A casa gerou forte impacto 
nos círculos intelectuais e na 
opinião pública em geral, com 
a publicação de artigos em jor-
nais dos mais diversos espec-
tros políticos, favoráveis ou 
contrários à nova orientação 
estética proposta. Destituída 
de qualquer ornamentação 
e formada por volumes pris-
máticos brancos, a obra era 
tão impactante para a época 

que, para conseguir obter 
aprovação junto à prefeitura, 
o arquiteto apresentou uma 
fachada toda ornamentada, 
e quando concluiu a obra, 
alegou falta de recursos para 
completá-la. Além da edifi-
cação, mereceu destaque o 
jardim, projetado por Mina 
Klabin, devido ao uso pioneiro 
de espécies tropicais. 

Pronta em 1928, a casa se 
tornou ponto de encontro 
dos modernistas que ainda 
agitavam - e muito - a cena 
cultural paulistana. 

Tombada como patrimônio 
histórico depois de muita luta 
da comunidade vizinha, já que 
a família havia vendido o ter-
reno e ali seriam construídas 
torres de edifícios, a Casa hoje 
está preservada, bem como 
o jardim em seu entorno.  O 
Parque Modernista fi ca na Rua 
Santa Cruz, 328 e pode ser visi-
tado gratuitamente, de terça a 
domingo, das 9h às 17h. 

Se as casas de Warkcha-
vchik e Segall eram freqeunta-
das pelos modernistas mais na 
década de 1930, a Villa Kyrial, 
também na Vila Mariana, já re-
cebia os artistas e intelectuais 
bem antes, na efervescência 
que levou à Semana de Arte 
Moderna de 1922.  A casa foi 
construída bem no início do 
século XX, pelo então senador 
Freitas Vale. Um terreno de 7 
mil metros quadrados abriga-
va a casa que tinha um estilo 
belle époque e era ricamente 
decorado se assemelhando a 
salões frequentados por artis-
tas e intelectuais na Europa. 

Ao casarão foi dado o 
nome de Villa Kyrial e fica-
va na altura do número 300 
da atual Rua Domingos de 
Morais. O nome tem origem 

grega. Talvez tenha sido esse 
visual e charme que atraíram 
artistas como Mario e Osvald 
de Andrade, Guilherme de 
Almeida, Mario de Andrade e 
Lasar Segall, que promoveu 
conferência de arte no local. 

Mas, diferente dos ou-
trospontos históricos, a Villa 
Kurial não existe mais, foi 
demolida e deu lugar a um 
prédio na década de 1960. 
Também surgiu a rua Eduardo 
Martinelli onde, estima-se, 
fi cava parte do imenso e arbo-
rizado terreno (foto acima).

Quem quiser conhecer 
mais sobre a história da  Villa 
Kyrial encontra, entretanto, 
ótimas e completas histórias 
no livro Villa Kyrial, da historia-
dora Marcia Camargos, hoje 
residente em Paris. 

Também na Vila Mariana, o 
Museu de Arte Contemporâ-
nea da USP é outro endereço 
obrigatório para quem quer 
conhecer mais a obra dos 
modernistas. Tem entrada 
gratuita, de terça a domingo, 
das 9h às 17h,  e fica na Av. 
Pedro Álvares Cabral, 1301

Ali há obras de expoentes 
do modernismo como Anita 
Malfatti e Tarsila do Amaral. 
Há também atualmente uma 
exposição que resgata outros 
trabalhos dos modernistas 
que nos permitem observar 
os processos utilizados na 
inserção dessa linguagem no 

cotidiano. Trata-se de proje-
tos para ilustração, cartazes 
e capas de revistas; estudos 
para murais decorativos etc.

Mas, e o Sítio da Ressaca, 
casa bandeirantista provavel-
mente construída no século 
XVII, em que está relacionada 
ao movimento modernista? 
Esse patrimônio histórico es-
tava esquecido e abandonado 
em área erma no Jabaquara, 
quando Maro de Andrade foi 
o primeiro secretário de Cultu-
ra da Cidade e garantiu que se 
tornasse um bem preservado. 

Fica na Rua Nadra Raff oul 
Mokodsi, 3, Jabaquara. 
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Refestália, no Sesc Ipiranga, marca 
centenário da Semana de Arte de 22

O Refestália é uma ação 
do Sesc São Paulo que acon-
tece até20 de fevereiro e 
marca o centenário da Sema-
na de Arte Moderna de 1922. 
Em nove Unidades do Sesc 
na cidade de São Paulo – 24 
de Maio, Belenzinho, Bom 
Retiro, Campo Limpo, Carmo, 
Consolação, Interlagos, Ipi-
ranga e Itaquera –, o público 
poderá participar de ações 
que resultam da intersecção 
entre diferentes linguagens 
artísticas para celebrar e re-
fletir sobre este marco na 
história do Brasil. O Festival 
é uma das atrações do Diver-
sos 22 – Projetos, Memórias, 
Conexões, que se estende ao 
longo de 2022 e propõe uma 
análise crítica do Centenário 
de Arte Moderna (1922) e do 
Bicentenário da Independên-
cia do Brasil (1822).

A programação no Sesc 
Ipiranga começa na quinta, 
dia 17, com a leitura perfor-
mática O Brasil é Bom, no 
Sesc Ipiranga, que reúne con-
tos do escritor e dramaturgo 
André Sant’Anna e é dirigida 
por Georgette Fadel e Mawu-
si Tulani. O espetáculo é um 
mergulho na estupidez vigen-
te no cenário político e social 
brasileiro, trazendo vozes 
que vão tomar conta do es-
paço cênico, como fantasmas 
da realidade. Que por vezes 
são cômicos e aterrorizantes.

Na sexta, temos o espe-
táculo de dança Ancés, onde 
Tieta Macau se desdobra em 

curvas em uma tentativa de 
traçar a genealogia de um 
corpo negro que dança; um 
corpo que se desenterra; que 
tenta desfazer o trajeto feito 
e que questiona o trajeto 
imposto.

Ainda na sexta (sábado 
e domingo), apresentamos 
Estudo nº1: Morte e Vida, 
do grupo pernambucano 
Magiluth e que inspirada na 
obra de João Cabral de Melo 
Neto dialoga com os debates 
contemporâneos sobre mi-
grações forçadas e relações 
de trabalho.

E finalmente, no sába-
do à tarde, no quintal do 
Sesc Ipiranga acontece o 
Sarau do Binho, em edição 
especial propõe, guiado por 
muita música e poesia, um 
encontro entre e os velhos 
e novos subversores da arte. 
Trazendo os clássicos da mú-
sica e da literatura que foram 
destaque na Semana de Arte 
de 1922 ao lado dos novos 
nomes da arte que seguem 
revolucionando a cena.

Serviço
O Brasil é Bom, direção: 

Georgette Fadel e Mawusi 
Tulani: 18 de fevereiro, sexta 
às 19h. Ingressos: R$ 40,00 
(inteira) | R$ 20,00 (meia e/
ou credencial plena)

Ancés, com Tieta Macau- 
18 de fevereiro, sexta às 19h, 
Gratuito. Distribuição de in-
gressos uma hora antes. Clas-
sifi cação indicativa: 16 anos. 

No Quintal. 
Estudo Nº 1: Morte e Vida, 

com o Grupo Magiluth De 18 
a 20 de fevereiro, sexta e sá-
bado às 21h, domingo, às 18h. 
Ingressos: R$ 40,00 (inteira) 
| R$ 20,00 (meia e/ou cre-
dencial plena), Classifi cação 
indicativa: 16 anos. No Teatro 
(200 lugares)

Sarau do Binho, “Sub-
versores da arte”- 19 de fe-
vereiro de 2022, sábado às 
15h- Gratuito. Classifi cação in-

dicativa: 16 anos. No Quintal.
O Sesc Ipiranga fica na  

Rua Bom Pastor, 822 – Ipiran-
ga - Telefone: 3340-2000

O uso de máscaras e o 
cartão de vacinação cons-
tando a imunização total é 
indispensável para o acesso 
à unidade.

Ingressos à venda pelo 
Portal Sesc SP e nas bilhete-
rias da Rede Sesc. Classifi ca-
ção indicativa: 16 anos. No 
Teatro (200 lugares)
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