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Lily Allen fará show gratuito 
em SP durante o Cultura
Inglesa Festival, em junho

SP dispõe de 14 mercados 
públicos municipais e todos eles 
são referências para a cidade
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Expediente:

Mercados públicos de SP unem cores
e sabores, e variedade de produtos

Espaços são referências
importantes para cidade

Os mercados públicos 
são espaços democrá-
ticos, cheios de vida e 
histórias. São centros de 
compras, gastronomia, 
arte e convivência social. 
Mercados representam 
um universo de odores, 
cores e, principalmente, 
sabores. Em São Paulo, os 
14 mercados municipais 
mantidos pela prefeitura 
são verdadeiras institui-
ções dos paulistanos e 

atraem turistas que visitam 
a cidade.

O primeiro mercado pú-
blico de São Paulo surgiu 
no século 19, na Várzea 
do Carmo, próximo ao Rio 
Tamanduateí (atual re-
gião do Parque D. Pedro 
II). Era conhecido como 
“Mercado dos Caipiras” 
e os produtos hortifruti-
granjeiros eram vendidos 
em pequenas casas e 
bancas, o que lembrava 

mais uma feira livre.
O mais famoso mercado 

público da cidade, o Mer-
cado Municipal de São 
Paulo, no Centro, come-
çou a ser construído em 
1928 e só foi inaugurado 
em 1933. Uma curiosidade: 
antes de ser aberto, o edi-
fício projetado pelo escri-
tório do arquiteto Ramos 
de Azevedo serviu como 
depósito de munição e 
armas e alojamento das 

tropas paulistas durante a 
Revolução Constituciona-
lista de 1932.

O Mercadão, como é cha-
mado, recebe em torno 
de 50 mil pessoas por se-
mana. Em seus 300 boxes 
encontra-se praticamente 
de tudo: frutas, verduras, 
legumes, bebidas, queijos, 
embutidos nacionais e im-
portados e bacalhau. Nos 
restaurantes, os campeões 
de pedidos são dois ícones 

gastronômicos locais: o 
sanduíche de mortadela e 
o pastel de bacalhau.

Os mercados também 
são uma oportunidade de 
conhecer um pouco da his-
tória da cidade. “O merca-
do é um símbolo cultural da 
cidade. Aqui estão os hábi-
tos e costumes alimenta-
res de todos os povos que 
chegaram em São Paulo”, 
afi rma Eduardo Chiappet-
ta, sócio do Empório Chia-

ppetta, aberto junto com o 
Mercadão, em 1933. 

Ele cita os italianos, sírios, 
portugueses, espanhóis e 
japoneses como exemplos 
de povos representados 
nas centenas de bancas. 
“Os japoneses, por exem-
plo, sempre foram muito 
importantes no cultivo de 
legumes e verduras.” O 
Mercadão também faz a 
alegria dos turistas que vi-
sitam São Paulo.

Fora do Centro, outros 
mercados públicos são 
referências importantes 
em diversas regiões, como 
Santo Amaro, Lapa, São 
Miguel e Pirituba. No total, 
há 14 mercados (incluindo 
o Mercadão) espalhados 
por todas as regiões, além 
de 18 sacolões e duas cen-
trais de abastecimento. 
Na Lapa, zona oeste, por 
exemplo, também são en-
contrados boxes de quei-
jos, vinhos, cachaças e 
bacalhau, além de carnes 
e peixes.

Ainda na zona oeste, o 
Mercado de Pinheiros abri-
ga estabelecimentos de 
chefs famosos, como Ro-
drigo Oliveira, do Mocotó, 
e Alex Atala, que transfor-

mou alguns boxes antigos 
no Instituto Ata, onde são 
vendidos produtos de cin-
co biomas brasileiros: Pam-
pas, Amazônia, Mata Atlân-
tica, Caatinga e Cerrado.

A Prefeitura de São Pau-
lo, por meio da secreta-
ria do Governo, publicou 
consulta pública para a 
concessão do Mercado 
Municipal Paulistano, o 
Mercadão, e do Mercado 
Kinjo Yamato, ambos na 
região central da cidade. 
O edital de licitação prevê 
que a empresa vencedora 
da licitação seja a respon-
sável pela restauração, 
reforma, operação e ma-
nutenção dos mercados. 
A concessão será por um 
período de 25 anos.

Fotos: Marcelo Pereira_Secom
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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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Museum of Me oferece jornada 
audiovisual no CCBB; é gratuita

ACONTECE
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Serviço:
Museum of Me
De 26/04 a 20/05
Segunda a sexta: 
10h às 20h
Sábados, domingos e 
feriados: das 10h às 18h
Entrada gratuita
Edifício Banco do Brasil 
(Avenida Paulista, 1230 – 
Bela Vista, São Paulo)

A instalação Museum of 
Me – Um mergulho em sua 
alma digital cria uma jornada 
audiovisual de um minuto a 
partir das imagens comparti-
lhadas pelo usuário em suas 
redes sociais. 

Esse DNA virtual é projeta-
do em dezenas de displays 
de LCD instalados dentro de 
um cubo imersivo, em uma 
combinação de cores, textos 
e imagens, aparentemente 
aleatórios. 

A experiência é apresenta-
da pela Accenture, tem apoio 
institucional do Centro Cultu-
ral Banco do Brasil São Paulo 
(CCBB) e será exibida até o 
dia 20, na Avenida Paulista, 
1.230, com entrada gratuita.

O visitante entra em uma 
sala inicialmente escura e 
silenciosa. Primeiro, percebe 
um som, depois, uma ima-
gem e outras luzes em sua 
visão periférica. Progres-

sivamente, os monitores 
são despertados em uma 
explosão exuberante de co-
res e sons. Os padrões e as 
fotos se combinam para fazer 
uma colagem caleidoscópica 
abstrata. 

Então, surgem palavras: 
hashtags e legendas que 
correspondem às fotografi as 
compartilhadas – grandes, 
pequenas, de cabeça para 
baixo e de lado. 

São palavras familiares, 
registradas pelo próprio 
usuário nas redes sociais. 
As fotos se tornam gradati-
vamente mais reconhecíveis 
e começam a ser descritas 
em legendas. O computador 
passar a ler e processar 
suas memórias, em imagens, 
palavras e gráfi cos. Quando 
acaba e todas as telas se 
apagam, deixando apenas o 
som de uma respiração rápi-
da e ansiosa, fi ca a sensação 

de que poderia ter sido um 
sonho.

O participante pode entrar 
na instalação com até três 
acompanhantes e comparti-
lhar a experiência nas redes 
sociais. “Museum of Me usa 
inteligência artifi cial para 
interpretar a vida digital do 
visitante e para estimular 
sensações por meio de um 
sofi sticado sistema de som 
dinâmico, que permite sutis 
variações de acordo com o 
resultado das análises das 
fotos da pessoa”, comenta 
Felipe Reif, sócio da Cactus, 
estúdio colaborativo criador 
da exposição.

“Estamos contentes em ter 
o Museum of Me estreando 
uma série de projetos de 
arte-tecnologia que estamos 
planejando para os próxi-
mos anos”, comenta Ste� en 
Dauelsberg, diretor executivo 
da Dell’Arte, responsável pela 

produção da exposição.
“A exposição é a prova de 

que máquinas e humanos po-
dem trabalhar juntos. Museum 
of Me retrata a inteligência 
artifi cial como parceira da cria-
tividade humana. Com as no-
vas ferramentas que chegam 
diariamente em nossas mãos, 
somos ainda mais munidos de 
chances para termos ideias, 
criar, errar e testar coisas 
novas diariamente. Essa é a 
beleza da união entre tecnolo-
gia e criatividade”, afi rma Eco 
Moliterno, CCO da Accenture 
Interactive, patrocinadora da 
mostra.

A obra foi desenvolvida 
pela Cactus, que já criou 
outras experiências artístico-
-tecnológicas imersivas 
exibidas em Nova York, Hong 
Kong e nos Jogos Olímpicos. 
O projeto tem patrocínio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura de São Paulo.

A Cultura Inglesa 
divulgou na quinta-feira 
(25), informações sobre 
a retirada de ingres-
sos para o 23º Cultura 
Inglesa Festival, que 
será realizado no dia 9 
de junho no Memorial da 
América Latina, em São 
Paulo. Como nos últimos 
anos, o evento é gratuito 
e aberto ao público ge-
ral. Alunos matriculados 
na escola podem retirar 
suas entradas com ante-
cedência.

O período de distribui-
ção será entre 13 e 26 
de maio, para alunos e 
sta�  da Cultura Inglesa, 
e de 27 de maio a 8 de 
junho, ou até quando 
esgotarem os ingressos, 
para o público geral. 
As entradas podem ser 
retiradas online pelo site 
livepass.com.br ou em 

três pontos físicos loca-
lizados na grande SP. 
Cada aluno matriculado 
na escola pode retirar 
até dois ingressos; para 

a comunidade, o limite 
é de um ingresso por 
pessoa.

O Cultura Inglesa Fes-
tival conta com apresen-

tações nas áreas de mú-
sica, artes visuais, teatro, 
cinema e dança. Nesse 
ano, o destaque fi ca por 
conta da recifense Duda 

Beat, que fará o show de 
abertura de Lily Allen.

Confi ra as datas e ho-
rários de funcionamento 
dos três pontos físicos 

de distribuição:
Armazém do Entreteni-

mento | Top Center
Av Paulista, 854 – 

Quiosque 12 – São 
Paulo-SP

Funcionamento: Se-
gunda a Sábado – das 
09h30 às 20h30; do-
mingos e feriados – das 
12h00 às 17h30

Espaço das Américas
Rua Tagipuru, 795 

– Barra Funda – São 
Paulo-SP

Funcionamento: Dias 
16 e 27 de maio: das 10h 
às 18h. Outras datas: 
Segunda a sábado – das 
10h às 13h e das 14h às 
18h.

Posto Gravatinha
Av Portugal, 1756 – 

Santo André-SP
Funcionamento: Segun-

da a sábado – das 09h 
às 20h.

Lily Allen realiza show gratuito em SP 
durante o Festival da Cultura Inglesa

ACONTECE

Serviço:
Local: Memorial Da América 
Latina (Av. Auro Soares de 
Moura Andrade, 664 - Barra)
Data: 9 de junho
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

T�BONE STINCO �OSSOBUCO� BURRATA ESPAÇO KID’S COMPLETO
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Estreia

Em cartaz

Vem por aí
Entardecer Pokémon Detetive Pikachu

Em 1913, durante o 
declínio do Império 
Austro-Húngaro, uma 
jovem mulher retorna 
à Budapeste, cidade 

Um jovem une forças 
com o detetive Pika-
chu para desvendar 
o mistério por trás do 
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Vingadores: Ultimato

As consequências 
devastadoras dos atos de 
Thanos, que dizimaram 
metade das criaturas do 

Superação - O Milagre da Fé
O fi lme se baseia na 

história real e inspirado-
ra do amor inabalável 
de uma mãe em face de 
probabilidades impos-
síveis. Quando o fi lho 
adotivo de Joyce Smith, 

em que nasceu, depois 
de anos vivendo em um 
orfanato. Ela começa 
a trabalhar na loja de 
chapéus comandada 

por parentes dis-
tantes sem que eles 
saibam dos laços que 
compartilham com a 
jovem.

desaparecimento de seu 
pai. Perseguindo pistas 
pelas ruas de Ryme City, 
a dupla dinâmica logo 

descobre uma trama de-
sonesta que representa 
uma ameaça ao universo 
Pokémon.

universo e destruíram os 
Vingadores, leva os heróis 
remanescentes a tomarem 
uma atitude fi nal na gran-

de conclusão da sequên-
cia de vinte dois fi lmes da 
Marvel Studios, “Avengers: 
Ultimato”.

John, cai em um lago 
congelado no Missouri 
(EUA), toda a esperança 
parece perdida. Com John 
sem vida, Joyce se recusa 
a desistir. Sua implacá-
vel convicção inspira as 

pessoas ao seu redor a 
continuarem orando pela 
recuperação de John, 
mesmo diante de todo o 
histórico do caso e previ-
sões científi cas jogando 
contra.
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