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Shopping Center Norte recebe 
Festival destinado à Arte Urbana

O Shopping Center Norte 
receberá nos dias 21 e 22 de se-
tembro o Festival Tinta Loka, 
um projeto que tem como objeti-
vo promover ações que utilizam 
a linguagem da Arte Urbana por 
meio de painéis coletivos produ-
zidos por 60 artistas, entre eles 
profissionais da Zona Norte de 

São Paulo. Inédito na região, a 
ação acontecerá na rua lateral 
do Shopping Center Norte, na 
Avenida Moyses Roysen das 9 
às 18 horas, e as inscrições já es-
tão abertas para os artistas que 
desejam participar da ação, me-
diante seleção da curadoria.

O festival, que conta com o 

patrocínio do Shopping Center 
Norte, é destinado a todos os 
profissionais criativos, sejam 
eles desenhistas, grafiteiros, de-
signers ou até mesmo a pessoas 
interessadas no reconhecimen-
to do espaço público como um 
local de criação e acesso à arte 
para todos. 

“Estamos muito contentes 
por receber um evento como 
esse, que valoriza a arte de rua 
e os profissionais que se dedi-
cam a ela. Sabemos o quanto é 
importante o incentivo às ques-
tões que envolvem a arte e a 
cultura para a transformação 
da região do entorno e de toda 
a Zona Norte de São Paulo”, diz 
Fabiana Teixeira, gerente de 
marketing do Shopping Center 
Norte.

“A Zona Norte de São Paulo 
hoje é um dos principais polos 
que recebe a contribuição da 
linguagem da Arte Urbana em 
seu cotidiano, com grandes ar-
tistas reconhecidos no Brasil 
e no mundo. O Festival Tinta 
Loka é, tanto um instrumen-
to para fortalecer esta cultura, 
quanto uma oportunidade para 
o intercâmbio entre artistas de 
diferentes gerações e a popula-
ção”, afirma Bonga Mac, artis-
ta urbano e curador do evento.

Os artistas que se interes-
sarem pelo festival e quiserem 
participar devem acessar o por-
tal www.festivaltintaloka.com e 
efetuar gratuitamente sua ins-
crição. A divulgação dos convo-
cados acontecerá no dia 14 de 
setembro, às 19 horas, e estará 
disponível no site do evento.

O Festival Tinta Loka acon-
tece na Avenida Moyses Roysen, 
s/nº - Vila Guilherme - Lateral 
do Shopping Center Norte.
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Biblioteca de São Paulo promove espetáculo de música
A Biblioteca de São Paulo 

(BSP) promove no sábado, dia 
14, Oficina Literária Escrita de 
Fábulas com Clóvis Girlades Jr. às 
10 horas, e, no domingo 15, às 15 
horas, a biblioteca é palco de apre-
sentação do programa Vespertino 
- Série Erudito e Popular, com o 
espetáculo “O universo musi-
cal de Ariano Suas suna”, com o 
Quinteto Ara lume (organização: 
Sesc San tana). Ainda na BSP, o 
Clube de Leitura também é des-
taque entre as atividades: o de-
bate está marcado para o dia 19, 
quinta-feira, às 15 horas, sobre o 
livro “C.A. - Cotidiano Anônimo”, 
de Fabrizio Dsc. Confira, a seguir, 
a programação (sujeita a altera-
ções) com atividades temáticas re-
lacionadas com o Dia da Árvore:

Programação:

14 de setembro (sábado)
10 às 11h30 - Compartilhando 
Saberes: Yoga - Com Amanda 
Velloso. Vagas limitadas, preen-
chidas por ordem de chegada;
10 às 12h30 - Oficina Literária: 
Escrita de Fábulas - Com Clóvis 
Girlades Jr. (autor contemplado 
pelo ProAC). Indicado para pes-
soas a partir de 12 anos. Não é 
necessário fazer inscrição;
11 às 11h45 - Lê no Ninho - Com 
equipe BSP. Vagas limitadas, pre-
enchidas por ordem de chegada;
11 às 13 horas - Jogos para 
Todos - Oficina de Xadrez - Com 
a FOX (Formação e Orientação 
de Xadrez). Vagas limitadas, pre-
enchidas por ordem de chegada;
14 às 16 horas - Pontos MIS - Em 
parceria com o Museu da Imagem 
e do Som (MIS), a BSP exibe o fil-
me “Que horas ela volta?” (dire-
ção: Anna Muylaert, 2015, Brasil, 
drama, duração: 112 min, classi-
ficação indicativa: 12 anos). 
17 horas - Hora do Conto - “Rodri-
go enxerga tudo”, de Markiano 
Charan Filho. Com interpretação 
em Libras. Com Grupo #BoraLê. 
Não é necessário fazer inscrição.

15 de setembro (domingo)
11 às 11h45 - Lê no Ninho 

- Com equipe BSP. Vagas limita-
das, preenchidas por ordem de 
chegada;
15 às 16 horas - Vespertino - Série 
Erudito e Popular - Explo rando 
novas aproximações entre a mú-
sica erudita e popular, o Quinteto 
Aralume apresenta o espetácu-
lo: O universo mu sical de Ariano 
Suas suna. Organização: Sesc 
San tana. Não é necessário fazer 
inscrição;
16 às 17 horas - Hora do Conto - 
“A vila dos macacos”, baseado na 
obra de Italo Calvino (em referên-
cia ao Dia da Árvore). Com a Cia. 
de Teatro Nóis na Mala. Não é ne-
cessário fazer inscrição.

17 de setembro (terça-feira)
15 às 16 horas - Jogos Sensoriais 
- Com equipe BSP. A partir de 
11 anos. Vagas limitadas, preen-
chidas por ordem de chegada;

18 de setembro (quarta-feira)
14 às 16 horas - Pontos MIS - 
Em parceria com o Museu da 
Imagem e do Som (MIS), a BSP 
exibe o filme “Que horas ela vol-
ta?” (direção: Anna Muylaert, 
2015, drama, duração: 112 min., 
classificação indicativa: 12 anos). 
Não é necessário fazer inscrição;
15 às 16 horas - Brincando e 
Apren dendo - Com equipe BSP. 
A partir de 7 anos. Vagas limita-
das, preenchidas por ordem de 
chegada.

19 de setembro (quinta-feira)
12h30 às 13h30 - Comparti-
lhando Saberes: Plantão de Dú-
vidas de Ma temática - Com o 
professor Geor ge Humberto 
Bezerra. Para estu dantes do 
Ensino Fundamental 2 e Ensino 
Médio. Inscrições no balcão de 
atendimento da BSP;
12h30 às 13h30 - Luau - Com 
equipe BSP. A partir de 13 anos. 
Não é necessário fazer inscrição. 
15 às 16 horas - Pintando o 7 - 
Confecção de Mandala decorati-
va. Com equipe BSP. A partir de 
6 anos. Vagas limitadas, preen-
chidas por ordem de chegada;
15 às 17 horas - Clube de Leitura 
- “C.A. - Cotidiano Anônimo”, de 
Fabrizio Dsc. Com equipe BSP. 
Vagas limitadas, preenchidas por 
ordem de chegada.

20 de setembro (sexta-feira)
15 às 15h30 - Hora do Conto - 
“Pollyanna”, de Eleanor H. Por-
ter. Com equipe BSP. Não é neces-
sário fazer inscrição;
16h30 às 17 horas - Leitura ao 
Pé do Ouvido - “Becos da me-
mória”, de Conceição Evaristo. 
Com equipe BSP. Não é necessá-
rio fazer inscrição. 

Para mais informações aces-
se o site: https://bsp.org.br/. A 
Biblioteca São Paulo está loca-
lizada na Avenida Cruzeiro do 
Sul, 2.630, Santana.
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O Quinteto Aralume apresenta o espetáculo: 
O universo musical de Ariano Suassuna

Programa Rua da Gente começa neste fim 
de semana na Zona Norte de São Paulo
Com o objetivo de levar di-

versas atividades gratuitas para 
os quatro cantos da cidade de 
São Paulo, o Programa Rua da 
Gente, foi lançado na última se-
gunda-feira (9), pela Prefeitura 
de São Paulo e Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer (SEME). 
Co meça neste fim de semana, na 
Zona Norte da capital paulista.

A iniciativa propõe a ocupação 
dos espaços públicos com ativida-
des de integração, práticas que tra-
balhem corpo e a mente, atividades 
lúdicas e outras diversas modali-
dades de esporte e lazer. Além dis-
so, o programa busca estimular a 
criatividade com oficinas manuais, 
danças variadas e oficina de con-
fecções com material reciclável. 

Em parceria com a Secretaria de 
Cultura de São Paulo, também se-
rão realizadas atividades cultu-
rais como: música, circo e vivência 
artística. A organização e gestão 
do evento é feita pelo IMELC - 
Instituto Movimento ao Esporte 
Lazer e Cultura.

Programação

Sábado: 14/9
Local: Praça do Samba - Perus
Atividades: Recreação, brinca-
deiras de rua, queimada, câm-
bio, piscina de bolinhas, cama 
elástica, pintura de rosto, sorve-
bol, oficina de cata- vento e mini 
pipa, cantigas e atividades cir-
cense, entre outras.

Domingo: 15/9
Local: Praça Oscar da Silva - 
Vila Maria
Atividades: modalidades como: 
Zumba, street dance, funcional e 
circuito, Pilates, dança de salão, 
abdominal, alongamentos e con-
dicionamento físico. Atividades 
culturais como contação de his-
tórias, apresentações e oficinas.

Domingo: 15/9
Local: Praça Cemitério - Vila 
Nova Cachoeirinha
Atividades: práticas como: Tai 
Chi Chuan, Chi Kung, Mind-
fulness, Yoga, Thetahea ling, Rei-
ki e Medita ção. Haverá, tam bém, 
oficinas de pintura facial, músi-
ca, circo, recreação e outras.

Jaçanã comemora 147 anos de história 
como um dos bairros mais famosos da ZN

O bairro Jaçanã está come-
morando 149 anos, oficialmente 
neste sábado, porém os primei-
ros registros históricos apare-
cem em documentos  da época 
do Império, em 1870, época em 
que a região era chamada Sítio 
Guapira, já que os índios cha-
mavam a região da Cantareira 
de Uroguapira (em tupi, signi-
fica ‘cortado’, numa referência 
aos serrotes usados pelos ban-
deirantes que desbravavam a 
região).

A proximidade com a Serra 
da Cantareira e seu clima, consi-
derado na época ameno, tornou 
a região o local escolhido para 
a construção de hospitais. Em 
1874, foi fundado na Avenida 
Guapira, o então chamado Asilo 
de Mendicidade Municipal, 
atual Hospital Ge riátrico de 
Convalescença D. Pedro II. O 
prédio em que funciona até hoje 
é considerado histórico. Com 
características típicas dos hos-
pitais da década de 20, a edifi-
cação foi projetada e construída 
por Francisco de Paula Ramos 
de Azevedo. Como proprieda-
de da Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo, 
essa é a mais antiga institui-
ção de saúde em funcionamen-
to na cidade. Suas edificações 
históricas foram tombadas pelo 
Conpresp - Conselho Municipal 
de Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambiental 

da Cidade de São Paulo, através 
da resolução 10/2016. 

Pouco tempo depois, foi 
fundado o então denominado 
“Hospital dos Morféticos”, dedi-
cado ao atendimento de pacien-
tes com hanseníase, que hoje é 
o Hospital São Luiz Gonzaga, 
localizado na Rua Michel Ou-
chana, 94.

O impulso para o desenvol-
vimento da região aconteceu 
com a construção, em 1910, da 
Estrada de Ferro da Cantarei-
ra, inicialmente, voltada para o 

transporte de material de cons-
trução. Mais tarde ficou  co-
nhecido como Trenzinho da 
Cantareira, fonte de inspiração 
da música “Trem das Onze” de 
Adoniran Barbosa. 

Em sua história, o bair-
ro guarda ainda a memória da 
Cinematográfica Maristela, que 
funcionou no bairro entre 1949 
e 1958, onde foram produzidos 
importantes filmes que fizeram 
parte do cinema nacional. Criada 
pelo produtor Mário Audrá, a 
Cinematográfica Ma ristela re-
cebeu importantes nomes do ci-
nema brasileiro como Alberto 
Cavalcanti, Procópio Ferreira, 
Tônia Car rero e Odete Lara. 

Entre outras memó-
rias do bairro estão os famo-
sos bailes rea lizados na déca-
da de 60 no clube Guapirinha, 
na Avenida Luis Stamatis e o 
Cine Aparecida, na Avenida 
Jaçanã. Atualmente, o bairro 
conta com outros importantes 
equipamentos públicos como: a 
sede da Prefeitura Regional Ja-
çanã/Tremembé (Ave nida Luís 
Stamatis, 300) e o CEU Ja-
çanã (Rua Francisca Espósito 
Tonetti, 105). Jaçanã é também 
um dos bairros onde foi insta-
lado o simbólico Marco da Paz, 
na Praça João Batista Vasques 
e conta ainda com o Museu do 
Jaçanã, localizado na Avenida 
Benjamin Pereira, 1.021.
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Hospital Geriátrico de Convalescença D. Pedro II funciona 
em prédio histórico tombado pelo Conpresp

Jaçanã é um dos bairros a ter o monumento Marco da Paz, 
localizado na Praça João Batista Vasques

Shopping Lar Center promove a “Mostra Lar 
Center 4.0: A Casa do Futuro é para Todos”
De 13 de setembro a 25 de ou-

tubro, de segunda-feira a sába-
do, das 10 às 22 horas. Domingos 
e feriados, das 14 às 20 horas, o 
Lar Center realiza a “Mostra Lar 
Center 4.0: A Casa do Futuro é 
para Todos”. Com o novo con-
ceito, a terceira edição do even-
to apresenta como tema central o 
Design Universal em projetos re-
sidenciais, destacando inovações 
tecnológicas, sustentabilidade, 
mobilidade, automação dos espa-
ços, inclusão e longevidade.

De acordo com o arquite-
to Maycon Fogliene, curador do 
evento e especialista em acessi-
bilidade e tecnologia assistiva, a 
casa do futuro deve contemplar 
a todos. “O espaço influencia di-
retamente a qualidade de vida, 
o bem-estar e a saúde de quem 
o habita. Por isso, é fundamen-
tal que cada detalhe de um pro-
jeto seja pensado para atender 
às mais diferentes necessidades, 
independentemente da capaci-
dade física ou idade”, diz.

A “Mostra Lar Center 4.0” 

conta com a participação de re-
nomados profissionais, entre ar-
quitetos e designers de interiores, 
que foram desafiados a criar am-
bientes que promovam o Design 
Universal por meio da aplicação 
de soluções práticas, funcionais e 
reais, permitindo aos visitantes vi-
sualizá-las em seus lares.

A exposição, que será monta-
da na praça cultural do shop ping, 
apresentará novidades e tendên-
cias em mobiliário, piso, reves-
timento, iluminação, decora-
ção, eletrodomésticos, acessórios 

e utensílios de diversas lojas do 
empreendimento. Profissionais 
participantes da “Mostra Lar 
Center 4.0: A Casa do Futuro é 
para Todos” no quadro abaixo:

A “Mostra Lar Center 4.0: A 
Casa do Futuro é para Todos” 
acontece no Shopping Lar 
Center - Praça Cultural que 
está localizado na Avenida Otto 
Baumgart, 500 - Vila Gui lherme. 
Para mais informações: Para 
mais informações ligue: (11) 
2224-5959 ou acesse: https:// 
larcenter.com.br/

Escritório Profissional Ambiente(s)

ARQTAB - Arquitetura e Design ....................... Audrey Carolini e Thamires Mendes  ....... Quarto do Bebê
Carolina Cândido - Arquitetura & Interiores .....Carolina de Freitas Candido ...............................Varanda Gourmet
INSIDE - Arquitetura & Design  ........................ Sara Rollemberg .............................................. Cozinha e Lavanderia
Elaine Orosco - Design de Interiores ............. Elaine Orosco.................................................... Banheiro
Leandro Lazarini Arquitetura ........................... Leandro Lazarini  ............................................. Sala de Jantar
Solange Fernandes e Everton Fernandes ..........Solange Fernandes e Everton Fernandes ....Quarto do Casal e Varanda
Ticiane Lima - Arquitetura & Interiores ......... Ticiane Lima ...................................................... Living
Sérgio Medeiros Arquitetura ............................ Sérgio Medeiros .............................................. Sala de TV
Doce Arquitetura .................................................. Gleice Kelly Meira............................................ Garagem 1
MbArquitetura ....................................................... Maíra Riccio Boari ........................................... Garagem 2
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