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LAZER
Prefeitura de Guarulhos  
promove o 1o Encontro de
Economia Criativa na terça

CEUs da cidade oferecem 
aulas gratuitas de teatro 
para todas as idades
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Até o dia 15 de julho, Adamastor 
Centro recebe a exposição 'Da Terra' 
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Serviço:
Abertura: segunda-

-feira (15), às 19h
Período:  Até 15 de 

julho
Horário: diariamente 

das 9h às 22h
Local: Salão de Expo-

sições do Adamastor 
Centro

Avenida Monteiro Lo-
bato, 734 – Macedo

Entrada gratuita
Classifi cação livre
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Expediente:

Até o dia 15 de julho, dia-
riamente das 9h às 22h, 
o Salão de Exposições do 
Adamastor Centro recebe 
a exposição “Da Terra”, 
acervo do colecionador de 
obras de arte e empre-
sário, Roberto Vilela.  A 
abertura ofi cial da expo-
sição, que aconteceu na 
segunda-feira (15), às 19h, 
conta com vernissage e 
bate papo com o colecio-
nador. A entrada é gratuita 
e a classifi cação, livre.

Sob curadoria de Anna 
Guerra, a exposição apre-
senta pinturas e esculturas 
que retratam o amplo re-
pertório de cores, formas e 
hábitos distintos do Brasil.

De acordo com a curado-
ria, a exposição traz obras 
que variam do fi gurativo 
ao abstrato, do clássico ao 
contemporâneo, nas quais 
os artistas foram fl agrados 
num mistério, enraizados 
pela própria natureza. 
“No que tange às mani-
festações artísticas, este 
trabalho é desde já uma 
homenagem à fi gura 
brasileira, com sua força 
e delicadeza em perfeita 
harmonia”, diz Ana em seu 

texto de apresentação.
Ainda, segundo ela, 

“essa terra dá de tudo, 
que se possa imaginar. 
Quem colhe fora do tem-
po, não sabe o que o tem-
po dá! Com um repertório 
amplo, no país das cores, 
formas, e hábitos distintos, 
encontramos um contraste 
de identidades semeados 
por diversos estados da 
pátria Amada. Ao olhar 
com um pouco mais de 
atenção, verá a identi-
dade pessoal de cada 
lugar em particular. Uma 
experimentação artística 
tendenciosa e em expan-
são. Variando do fi gurativo 
ao abstrato, do clássico ao 
contemporâneo, os artis-
tas foram fl agrados num 
mistério, enraizado pela 
própria natureza. Inspira-
da no ontem, atenta ao 
hoje e com esperança no 
amanhã, a liberdade que 
conduz a mostra, numa 
terra onde a miscigenação 
é característica princi-
pal, conceitua a própria 
presença do colecionador, 
em histórias que exalam a 
pura emoção humana em 
forma de cores”.

Além de reunir alguns 
dos principais empresá-
rios da cidade e demais 
interessados em artes 
visuais, a vernissage de 
abertura contou ainda 
com as presenças do 
secretário de Cultura, 
Vitor Souza, e do diretor 
do Departamento de 
Atividades Culturais, Tiago 
Ortaet. “Abrimos as portas 
do Adamastor para que 
a coleção do empresá-
rio Roberto Vilela esteja 
disponível também aos 
munícipes, garantindo, 
dessa forma, que a cultura 
se faça no encontro do 

artista com o público”, 
comemorou Vitor Souza, 
satisfeito com a grande 
circulação de pessoas 
pelo espaço. 

Com ares de galeria de 
arte, o espaço ganhou a 
atenção de um público 
seleto, como Fiammetta 
Emendabili, fi lha do escul-
tor ítalo-brasileiro Galileu 
Emendablin, responsável 
pela criação de diversas 
esculturas e monumentos 
artísticos na cidade de 
São Paulo, como o Obe-
lisco Mausoléu dos Heróis 
de 32, o Monumento a 
Luiz Pereira Barreto e o 

Monumento a Ramos de 
Azevedo.

Nesse ir e vir de perso-
nalidades, os visitantes 
tiveram a oportunidade 
de conhecer obras como 
“A Oferenda”, de Bento 
Moura; “A última ceia”, de 
Alberto Lacet; “Inocência”, 
de Nancy Szas; as telas 
que recriam o universo 
paulistano de André Cres-
po; a escultura “Silhueta 
Feminina”, de Bia Doria; 
além da estonteante “Dan-
ça Delirante no Teatro Li-
sérgico”, do carioca Walter 
Goldfarb, um dos artistas 
presentes no evento.

Roberto Vilela nasceu 
em Jacareí (SP) e, ainda 
sem completar o primei-
ro ano de vida, chegou 
à cidade de Guarulhos 
numa época em que 

um córrego cruzava a 
Avenida Paulo Faccini 
de uma ponta a outra. 
Presidente da RV Ímola 
e responsável pelo Es-
paço Cultural Alcedino 

Vilela, Roberto reúne na 
sede da empresa, que 
fica no bairro do Tambo-
ré, em São Paulo, um 
acervo com cerca de 2 
mil obras de arte.

Exposição no Adamastor Centro traz 
cores, formas e hábitos brasileiros
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Vernissage marca abertura da 
exposição ‘Da Terra’, no Adamastor

Sobre Roberto Vilela
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com bônus de até

R$5.000,00
na versão Shine*

NOVO SUV CITROËN
C4 CACTUS

*Consulte a concessionária

Para a compra do Novo SUV Citroën Cactus, o valor do bônus é de R$ 3.000, independente da versão e cor escolhida. Nesse caso, o bônus será somado ao valor de avaliação do veículo usado. O veículo usado deverá ser utilizado na compra de um Citroën Cactus 0km. A avaliação do usado será realizada pela Concessionária 
participante e dependerá da marca, modelo, opcionais, estado geral do veículo e não estará vinculado à Tabela FIPE. O veículo usado deve estar no nome do comprador do veículo 0km, sendo elegíveis, também, pai, mãe, �lhos, cônjuge, mediante comprovação por RG, Certidão de Casamento e Declaração de União Estável. 
Pessoas Jurídicas com CNPJ também são elegíveis, desde que o comprador faça parte do contrato social da empresa. Acesse www.destracitroën.com.br.

Av. Tiradentes 1941 - Guarulhos - SP
Tel.: 11 2464-4001 - www.destracitroen.com.br

No trânsito, dê sentido à vida.
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Anuncio Abril CACTUS SHINE 246 x 140mm.pdf   1   12/04/19   16:23

Abertas as inscrições para o Casamento 
Comunitário gratuito 2019 até 17 de maio

ACONTECE
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Serviço:
Casamento Comunitário 
Inscrições até 17 de maio
Local: Alameda Tutóia, 
534 – Gopoúva

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Guarulhos 
está recebendo inscrições 
para o Casamento Co-
munitário 2019 até o dia 
17 de maio. Elas devem 
ser realizadas na sede do 
Fundo Social (alameda 
Tutóia, 534, Gopoúva), de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. 

Voltado aos casais 
residentes no município 
há mais de um ano e que 
possuam renda mensal 
conjunta de até dois salá-
rios mínimos, o Casamen-
to Comunitário é gratuito 
e as vagas são limitadas, 
conforme determinação 
judicial. 

O edital completo foi 
publicado na edição da úl-
tima sexta-feira, dia 12, do 
Diário Ofi cial do Município 
e pode ser conferido no 
link: https://www.guaru-
lhos.sp.gov.br/uploads/

pdf/1625609670.pdf
Os noivos irão se casar 

no Cartório de Registro 
Civil e posteriormente 
participarão da Festa de 
Casamento organizada 
pelo Fundo Social de 
Solidariedade. 

Todos os procedimentos 
do evento são gratuitos 
para os participantes, 
como o cartório, emprés-
timos de vestido de noiva, 
terno, buquê, coquetel, 
decoração, música e bên-
ção ecumênica.

Na inscrição, os noivos 
devem apresentar cópia e 
original do RG; original e 
cópia da certidão de nas-
cimento (atualizada) para 
os solteiros; certidão de 
casamento com averba-
ção do divórcio (atualiza-
da) para os divorciados e 
certidão de casamento e 
de óbito (atualizadas) do 
cônjuge para os viúvos. 

Além disso, original e 
cópia de comprovante 
de rendimentos (holeri-
te), Carteira de Trabalho 
(original); original e cópia 
de cartão e/ou compro-
vante de recebimento de 
benefício assistencial ou 
rendimentos concedidos 
por programa ofi cial de 
transferência de renda.

É necessário ainda 
apresentar originais e 
cópias de comprovantes 
de residência atual (conta 
de luz, água ou telefone) e 
de há mais de um ano em 
Guarulhos, de pelo menos 
um dos nubentes; original 
e cópia do RG, certidão 
de nascimento, carteira 
de trabalho e holerite 
dos demais membros da 
família. Se o casal possuir 
imóveis ou veículos, deve 
apresentar original e 
cópia do documento de 
propriedade.
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Faz Sorrisos 
Guarulhos

Clínico Geral
Dra. Tec. Thais Cristina Grzyb Conversani

Rua João Gonçalves, nº280 (Centro Guarulhos)
Fone: 2087-1012

Implante
Cirurgia

Aparelhos
Ortodontia

Clareamento
Dentistica

Fazemos todos os tipos de PRÓTESES pivots, próteses fi xas,

Próteses PPR Próteses (total) Próteses Flexivel

(11)99841-5652

cro dr Thais  cro-sp113.686
cro clinica crocl-18865

Horario de funcionamento -seg a sexta 09:00 as 19:00 sábado 09:00 as 16:00
Venha nos conhecer saber como anda sua 

saúde bucal deixe seu sorriso perfeito

UNG disponibiliza 30 bolsas de cursos 
diversos para mães com doenças raras 

ACONTECE
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tivas, desenvolvido pelo 
Grupo Ser Educacional, 
em parceria com a Aliança 
de Mães e Famílias Raras 
(Amar), está ofertando 
novas bolsas para cursos 
de graduação e especia-
lização via educação a 
distância (EAD). No total, 
serão ofertadas 30 bolsas, 
100% gratuitas, por meio 
da Universidade Univeri-
tas/UNG. 

O projeto foi criado pelo 
Instituto Ser Educacional 
para levar qualifi cação 
profi ssional para essas 
mães que não podem fa-
zer aulas presenciais, pois 
são cuidadoras dos fi lhos. 
As mães de crianças com 
doenças raras devem 
conhecer as graduações 
pelo site da Universidade 
Univeritas/UNG (www.ung.
br). Há opções de cursos 

de bacharelado, licencia-
tura, tecnólogo e pós-
-graduação. 

A entrevista das candi-
datas será realizada pelo 
Núcleo de Atendimento 
ao Educando (NAE). Após 
a triagem, será realizado 
o processo de seleção, 
inscrição e matrícula. 
Assim, poderão cursar a 
graduação via internet, 
estudando de 8h a 12h 
por semana. Haverá na 
sequência encontros aos 
sábados, em intervalos 
defi nidos no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem. 

De acordo com Eloi Lago, 
reitor da UNG , o projeto 
oferece um recomeço, 
dando a oportunidade de 
realizar uma graduação, 
em diversas áreas como 
Pedagogia, Recursos 
Humanos, Administração, 
entre outros, podendo 

escolher o melhor horário 
para estudar, pois a 
plataforma fi ca no ar 24 
horas. “Se estivermos 
bem, conseguimos cuidar 
bem do outro, e o projeto 
proporciona esse reco-
meço e a recuperação da 
alta estima dessas mães”, 
explica. 

As mães que quiserem 
se candidatar às vagas 
deverão, primeiramente, 
obter informações através 
do telefone 4020-9734 
(ligação local). Em seguida, 
deverão ligar para Núcleo 
de Atendimento ao Edu-
cando - NAE, diretamente 
na unidade, e agendar 
atendimento presencial. 
Os editais do programa 
estão disponíveis no site 
da UNG. Basta selecionar 
a cidade, clicar na aba 
“Acadêmico” e, em segui-
da, em “Documentos”.
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Prefeitura promove o 1º Encontro de 
Economia Criativa na próxima terça

ACONTECE
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Serviço:
1º Encontro de Economia 
Criativa de Guarulhos
Data: terça-feira, dia 23 
de abril
Horário: das 9h às 12h
Local: Biblioteca 
Monteiro Lobato
Rua João Gonçalves, 
439 – Centro/
Evento gratuito
Classifi cação livre

Na terça-feira (23), a 
prefeitura, por meio da 
Secretaria de Cultura, 
promove o 1º Encontro de 
Economia Criativa de Gua-
rulhos, evento que marca 
as comemorações do Dia 
Mundial da Criatividade, 
celebrado no dia 21. 

O encontro aberto ao 
público acontece das 9h às 
12h, na Biblioteca Monteiro 
Lobato,  na região Central.

Dentre os convidados 
para compor a mesa de de-
bates estão especialistas 
do setor criativo privado 
e estatal, que oferecerão 
aos participantes diferen-
tes pontos de vista sobre 
o tema. André Pomba, 
empreendedor cultural e 
ex-diretor do Proac-SP; 
Durval Parreira, coordena-
dor do APL (Arranjo Produ-
tivo Local); Everton Soares, 
Dj Pardal, da Consultoria e 

Marketing - Sunrise Digital, 
e Denise Antunes, coorde-
nadora do Projeto Tear, são 
alguns dos participantes já 
confi rmados.

O encontro tem como 
objetivo apresentar os 
principais resultados dos 
trabalhos relacionados 
à economia criativa no 
município e no Estado de 
São Paulo. 

Em Guarulhos, o Proje-
to Tear, serviço da rede 
de atenção psicossocial 
da Secretaria da Saúde, 
consolida¬-se como uma 
iniciativa pública de gera-
ção de trabalho e renda, a 
partir da aproximação com 
a economia solidária.

Economia criativa é o 
conjunto de negócios 
baseados no capital 
intelectual e cultural e na 
criatividade que gera valor 
econômico.

A indústria criativa esti-
mula a geração de renda, 
cria empregos e produz 
receitas de exportação, 
enquanto promove a 
diversidade cultural e o 
desenvolvimento humano.

Em 2018, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
estabeleceu o dia 21 de 
abril como data ofi cial para 
celebrar o Dia Mundial da 
Criatividade.
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CEUs oferecem aulas gratuitas de 
teatro para crianças, jovens e adultos

ACONTECE
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Serviço:
CEU Parque São Miguel
Rua Joaquim Moreira, 
S/N - Parque São Miguel  
Mais informações:  

2421-2445
CEU Rosa de França
Rua Sergipe, S/N - 
Jardim Rosa de Franca 
- Mais informações:

2304-7589
CEU Ponte Alta
Rua Pernambuco, 836 - 
Jardim Pte. Alta I - Mais 
informações:  2436-6813

A Prefeitura de Guarulhos, 
por meio da Secretaria de 
Educação e em parceria 
com a Escola 360, oferece 
aulas gratuitas de teatro nas 
unidades dos CEUs Ponte 
Alta, Parque São Miguel e 
Rosa de França. Há vagas 
disponíveis para crianças 
com idade a partir de 6 anos, 
alunas da Rede Municipal 
de Ensino, e também para 
jovens e adultos. Inscrições 
devem ser feitas nas respec-
tivas unidades.

Nos CEUs Parque São 
Miguel e Rosa de França, as 
aulas são oferecidas somen-
te para alunos regularmente 
matriculados nas Escolas 
da Prefeitura de Guarulhos 
(EPG). No CEU São Miguel, 
as aulas acontecem às 
terças, às 9h, e às quintas-
-feiras, a partir das 7h. Já no 
CEU Rosa de França, os en-
contros acontecem às terças 

e sextas-feiras, em diversos 
horários.

No CEU Ponte Alta as 
turmas são abertas ao pú-
blico em geral e acontecem 
às terças e quartas-feiras, 
respectivamente, às 10h30 
e 13h.

Na última semana, os 
professores de Artes Fábio 
Viana Costa, ThaizSat’Ana 
e Ricardo Escobar fi zeram 
uma performance para 
divulgação nas EPGs do en-
torno dos CEUs Parque São 
Miguel e Rosa de França. 
Na ocasião, a trupe visitou 
as escolas Gianfrancesco 
Guarnieri, Manoel de Paiva, 
Moreira Matos e Felicio 
Marcondes, convidando os 
alunos do ensino fundamen-
tal para participar das aulas.

Teatro Escola 360
O Projeto Teatro Escola 

360 teve início em 2018 no 
CEU Ponte Alta, por meio da 

ação de voluntários. Neste 
ano, o projeto foi ampliado 
para mais dois polos: CEUs 
Parque São Miguel e Rosa 
de França. Atualmente, 
são atendidos alunos das 
Escolas da Prefeitura de 
Guarulhos, porém a propos-
ta é ampliar o acesso à toda 
a comunidade.

Trabalhando as habilidades 
e competências constantes 
na Base Nacional Curricular 
Comum, através da transver-
salidade, em conjunto com 
a grade escolar das escolas 
da rede, o projeto visa ao 
desenvolvimento dos alunos 
como seres integrais, poten-
cializando o desenvolvimen-
to cognitivo dos mesmos.

A prefeitura continua 
com inscrições abertas 
para o Prêmio de Literatu-
ra Guarulhense 2019, até 
o próximo dia 30. Iniciativa 
da Secretaria de Cultura, o 
prêmio tem foco na produ-
ção de contos, crônicas e 
poesia, e objetiva promo-
ver e divulgar e contribuir 
para o aperfeiçoamento 
e difusão da produção 
local. Podem participar 
autores, estudantes de 

diversos níveis, escritores 
iniciantes de diferentes 
gêneros (dramaturgia, po-
esia, conto, ensaio, etc.) e 
interessados em literatura 
e redação, residentes no 
município de Guarulhos.

A Comissão Julgadora, 
composta por membros 
com notório saber no 
campo literário e indi-
cados pela Academia 
Guarulhense de Letras 
(AGL), selecionará 30 

poemas e 20 crônicas ou 
contos inéditos, a partir 
de critérios descritos 
no edital. Os trabalhos 
selecionados serão pu-
blicados em antologias e 
cada autor receberá um 
total de 30 exemplares da 
publicação.

Para mais informa-
ções, acesso ao edital e 
inscrições na Plataforma 
Grucultura (http://grucultu-
ra.guarulhos.sp.gov.br/). 

A Central do Voluntaria-
do de Guarulhos, vincula-
da à Chefi a de Gabinete, 
promoverá nos dias 21 e 
28 de maio, das 18h às 
22h, no Auditório do Paço 
Municipal, no Bom Clima, 
o curso de Gestão de 
Voluntariado, direcionado 
a instituições sociais e 
secretarias municipais. 

O objetivo do encontro 

é fomentar práticas de 
gestão que visam atrair 
e manter voluntários e 
é necessário completar 
toda a carga horária (8 
horas) para a obtenção de 
certifi cado. As inscrições 
podem ser feitas até 16 de 
maio ou até se esgotarem 
as 30 vagas, pelo seguin-
te endereço eletrônico: 
https://bit.ly/2Dj3yar.

ACONTECE

Foto: Divulgação_Secel

Inscrições para o Prêmio de Literatura 
Guarulhense vão até o próximo dia 30

Central do Voluntariado oferece Gestão para 
instituições sociais e secretarias municipais

Serviço:
Quando: 21 e 28 de 
maio, das 18h às 22h;
Local: Auditório do 
Paço Municipal – Bom 
Clima;
Inscrições: https://bit.
ly/2Dj3yar;
Informações: WhatsApp 
(11) 99756-3823 ou (11) 
2475-8623 (das 11h às 
19h).

Foto: Divulgação
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• 4 dormitorios sendo 1 suíte 
• Sala, cozinha, banheiro, 
dependência de empregada, 
lavanderia
• Piscina
• Salão de jogos
• Garagem para 4 carros 
privativa 
•  170 m²

Contato:  
Cristina - Fone: 11 99973-8024

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil
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