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Dança de Salão com Vilson Malaquias e Karen Pavani 
e a peça “Eça de Casamento” com Eliane Giardini e 
Antônio Gonzalez são os destaques do Sesc Santana
Entre 8 de fevereiro e 17 de 

março todas as sextas e sábados, 
às 21 horas, e domingos, às 18 
horas, o Sesc Santana apresen-
ta a peça “Eça do Casamento” 
Com Eliane Giardini e Antô nio 
Gonzalez. A “Peça do Ca samento” 
começa com um golpe dramático. 
João informa a esposa Júlia que 
após trinta anos de relacionamen-
to está partindo. A peça não é re-
comendada para menores de 16 
anos, o valor do ingresso R$ 40. 

Sábado e domingo, (9 e 10) 
de fevereiro, das 15 às 18 ho-
ras, apresentação esportiva de 
Floorball, modalidade que mistu-
ra elementos de hóquei e futsal. 
Evento gratuito, não recomenda-
do para menores de 12 anos. 

No sábado 9 de fevereiro, às 
19 horas, o Sesc Santana apre-
senta em seu Deck de Entrada, o 
show “Paula Va lente Quarteto”, 
espetáculo que integra o projeto 
“O Choro é Livre!”, e que acon-
tece até o final do mês de feve-
reiro. Baseado em pesquisas so-
bre a improvisação no choro, 
realizada pela saxofonista Paula 
Valente em tese de Doutorado 
na Universidade de São Paulo, o 
show Sarau Moderno combina a 
linguagem do choro, desde o tradi-
cional até o contemporâneo, com 
a improvisação. Neste projeto se 
misturam diversas influências, 
criando um espaço musical onde 
se contemplam várias musicali-
dades. Com Paula Valente (saxes/
flauta), Fernando Corrêa (guitar-
ra acústica), Marinho Andreotti 
(baixo acústico) e Nelton Essi 
(percussão). O evento é gratuito e 
sem retirada de ingressos.

Entre os dias 3 e 24 de feve-
reiro, aos domingos, das 11 às 
12h30, o Sesc Santana oferece 
o curso “Aprendendo a Meditar 
em 12 Passos”, com a professo-
ra de yoga e meditação Marcela 
Maia. A meditação nos faz orga-
nizar os pensamentos e nos dei-
xa mais atentos para as metas e 

caminhos desejados, pois desen-
volve a capacidade de concentra-
ção no foco, diminui os níveis de 
cortisol (hormônio do estresse), 
ensina a administrar os pensa-
mentos, aumenta a serotonina 
(hormônio do bem-estar), e aju-
da a compreender o valor real 
e útil de 15 minutos da prática. 
Evento gratuito, classificação li-
vre sem retirada de ingressos.

Dança de Salão no Sesc San-
tana começou e vai até o dia 
29 de março, todas as quartas 
e sextas, das 20h15 às 21h45, 
com Vilson Malaquias e Karen 
Pavani. Aulas abertas de dan-
ças de salão para público ini-
ciante e interessados em geral. 
Nas aulas serão abordados di-
versos estilos e ritmos dançan-
tes. O evento é gratuito e as va-
gas são limitadas e as inscrições 
devem ser feitas no local com 30 
minutos de antecedência.

Ping Pong com a Cia. Cabelo 
de Maria, no sábado 9 de feverei-
ro, às 14 horas, misturando vá-
rios ritmos e estilos da música 
regional com o realismo fantás-
tico, o folclore brasileiro e o hu-
mor, Ping Pong trabalha a diver-
sidade de várias maneiras. As 
canções falam de personagens 
que são “diferentes”: uma cen-
topeia que tem uma perna mais 
curta que as outras; uma menina 
que sabe criar ventos, ventinhos 
e ventanias; um menino que só 
encontra satisfação ao jogar xa-
drez; uma mula sem cabeça que 
não tem problemas, afinal, não 
tem cabeça; um garoto que é o 
sétimo filho depois de seis irmãs 
e que, portanto, torna-se lobi-
somem nas noites de Lua cheia 
da Quaresma, entre outras, que 
promovem a alegria da plurali-
dade. Evento livre e gratuito.

No domingo, (10) de feverei-
ro, das 11 às 13 horas, aconte-
ce no Sesc Santana o “Surfando 
com Miguel Pupo” apresenta-
ção esportiva, seguida de vi-
vência e bate-papo, com o atle-
ta Miguel Pupo, vencedor de 
torneios nacionais e internacio-
nais e integrante da elite do surf 
mundial (WCT). Atividade indi-
cada para pessoas a partir de 7 
anos. É necessário apresentar a 
Credencial Plena válida e pos-
suir exame dermatológico atua-
lizado. O evento é gratuito. 

Até o dia 12 de fevereiro, o 
Sesc Santana apresenta, no te-
lão de seu Teatro, uma curta 
Mostra de cinema: “Conflitos 
em Família”. Quatro filmes que 
nos desafiam a pensar sobre o 
conceito de ‘família’ serão exi-
bidos em terças-feiras sequen-
ciais, às 20 horas. Confira a pro-
gramação completa: 5/2 - Numa 
Escola de Havana - 12/2 - As 
Duas Irenes. Não recomendado 
para menores de 12 anos, even-
to gratuito, com retirada de in-
gressos a partir do dia 30/1. 

Na terça-feira (12) de fe-
vereiro, às 20 horas, o Sesc 
Santana apresenta o filme “As 
Duas Irenes” uma menina de 
13 anos de uma família tradi-
cional do interior descobre que 
seu pai tem uma filha de outra 
mulher, com a mesma idade e o 
mesmo nome dela, Irene. Agora, 
a filha do meio se sente num lu-
gar de rejeição e começa a ten-
tar descobrir quem ela é e quem 
quer ser. Ela começa a perceber 
como se dão as relações sociais e 
vai entendendo que o universo 
adulto é feito também de segre-
dos e mentiras. Os ingressos es-
tão disponíveis nas bilheterias 
das unidades do Sesc no Estado 
de São Paulo. O evento é livre e 
gratuito. 

Aos sábados e domingos até 
o dia 24 de fevereiro, das 11h30 
às 16 horas, acontece no Sesc 
Santana o “Altas Temperaturas: 

Dicas Para o Verão” é uma for-
ma divertida e interativa, per-
sonagens estabelecem diálogos 
com o púbico para dar dicas so-
bre cuidados no verão e com al-
tas temperaturas. O evento é 
gratuito.

Entre os dias 12 e 28 de fe-
vereiro, das 15 às 18 horas, o 
Sesc Santana oferece o curso 
Retratos em grande formato im-
pressos em Marrom Van Dyke, 
no ETA (Espaço de Tecnologias 
e Artes) gratuitamente. As aulas 
serão ministradas pela profes-
sora e pesquisadora em fotogra-
fia Elisabeth Lee. Programação 
das aulas: 1ª. Apresentação da 
ideia, breve história sobre os 
processos fotográficos que serão 
utilizados; utilização da câme-
ra e testes de revelação; 2ª e 3ª. 
Produção das imagens com uso 
de câmera; 4ª e 5ª. Continuação 
de produção de imagens e iní-
cio das cópias; 6ª. Cópias em 
Marrom Van Dyke. Inscrições 
antecipadas e limitadas. 

De terça a sexta, das 9 às 
21 horas, sábados, domingos, 
das 10h30 às 18 horas, até o 
dia 5 de março acontece no Sesc 
Santana a “Instalação Esporte 
Criança”, espaço voltado para 
práticas corporais e esportiva 
de crianças até 6 anos, acompa-
nhadas de seus responsáveis. O 
público será convidado a “brin-
car de esporte” através de uma 
instalação cenográfica que apre-
senta e estimula a experimen-
tação de diversas modalidades 
esportivas. Evento recomenda-
do para crianças até 6 anos, es-
paço sujeito a lotação, capacida-
de de ocupação limitada, evento 
gratuito. 

Memórias Esportivas ao Vo-
lante de terça a sexta até o dia 
5 de março, das 9 às 21 horas, 
sábados, domingos e feriados, 
das 10h30 às 18 horas, concep-
ção artística de uma “Unidade 
Móvel de Orientação Social - 

UNIMOS”, veículos que, en-
tre os anos de 1965 e 1976, per-
corriam cidades com equipes de 
educadores sociais para a rea-
lização de atividades culturais, 
educativas e esportivas. A insta-
lação convida o público à conhe-
cer, por meio de vídeos e fotos, a 
história das UNIMOS e das pri-
meiras ações esportivas do Sesc 
São Paulo. O evento é gratuito.

A 24ª edição do projeto Sesc 
Verão vai até o dia 5 de março, 
a população da capital, gran-
de São Paulo, interior e litoral, 
terá à disposição uma progra-
mação diversificada e inteira-
mente gratuita.

O Sesc Santana está locali-
zado na Avenida Luiz Dumont 
Villares, 579 - Jd. São Paulo. 
Para informações sobre ou-
tras programações ligue 0800-
118220 ou acesse o portal www.
sescsp.org.br

HORÓSCOPO
“Todos os dias, sob todos os 

pontos de vista, vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 8/2 a 14/2

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Mantenha-se fiel aos seus planos e verá como tudo aca-
bará saindo a seu favor. Faça um programa com a pes-
soa amada. Saúde excelente. Raciocine a respeito de 
tudo o que tem ocorrido com você, para evitar confrontos 
desnecessários.

Raciocínio rápido, excelente intuição e mente voltada so-
mente para o bem, é o que lhe pressagia o fluxo astral. 
Contudo, evite excesso de velocidade ao dirigir e seja mais 
constante em seus projetos.

Uma difícil fase se inicia para você. Os astros indicam rou-
bos, enganos, da queda do crédito e da reputação. Procure 
se precaver. Bom para as investigações. Provavelmente, no 
decurso do período, deverá receber ajuda de um amigo ou 
de uma pessoa mais velha.

Tendência para investigar assuntos místicos, a química, a 
medicina e as pesquisas. Terá sucesso. Todavia, evite as 
aventuras perigosas, acidente, cuide da saúde e não assu-
ma compromisso. Indicações de muita atividade e incons-
tância neste período.

Um pequeno obstáculo, desgosto ou atrito passageiro po-
derá surpreendê-lo. Esteja prevenido a fim de evitar qual-
quer complicação. Influência positiva para os estudos, as-
sociações e amizades.

Início de  uma fase astral em que marcará sua ascensão e 
prosperidade profissional. Mas haja com prudência e con-
fiança em si e não descuide de suas obrigações familiares. 
Você será bem sucedido em divertimentos, jogos e em prá-
ticas esportivas.

Se sua função é pública, hoje terá satisfações e receberá honras. 
Por outro lado, o fluxo é bom aos negócios e as novas empresas 
e especulações que realizar. Sucesso no amor. A inquietude, de-
vido a sua busca em querer fazer alguma coisa diferente, pode 
deixar você cansado.

Bons pressentimentos relacionados em seus negócios finan-
ceiros, farão com que tudo mude para melhor. Dia dos mais 
positivos aos assuntos íntimos e as questões sentimentais e 
amorosas. Sucesso para os artistas, funcionários públicos e 
viajantes deste signo.

Não assuma compromissos ou responsabilidade sem antes 
estudar suas reais condições. Período positivo a vida religio-
sa e ao amor. Faça pequenas alterações na sua rotina. Existe 
a possibilidade de você aceitar alegremente todos os seus 
deveres e responsabilidades.

Prepare-se para receber surpresas agradáveis neste período. 
Por outro lado, conseguirá ótimos resultados em seus empre-
endimentos novos no campo profissional, a negócios e nas co-
municações. Controle sua rebeldia, e não se exponha aos seus 
inimigos declarados.

Período positivo para as suas atividades artísticas. Os lucros e 
os negócios através do esforço empreendido no trabalho deve-
rão aumentar. Não e possível acertar todos os setores da sua 
vida, se você mesmo não está se importando em querer fazer 
algo para mudar tudo isso.

O trabalho renderá o bastante para deixá-lo feliz; excelente chan-
ce de realizar negócios imobiliários. Todavia, evite discutir em seu 
lar. Tudo o que você pensar ou fizer, poderá vir a acontecer do 
melhor modo possível. Também um episódio romântico ou senti-
mental poderá acontecer.

CÂNCER - 21 de junho a 20 de julho LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 21 de janeiro

TOURO - 21 de abril a 20 de maio LEÃO - 21 de julho a 22 de agosto ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro AQUÁRIO - 22 de janeiro a 19 de fevereiro

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Evento de adoção de cães e gatos na Braz Leme 
em parceria com a ONG Ampara Animal

A partir deste sábado, 9 de 
fevereiro, a Cobasi em parceria 
com a ONG Ampara Animal irá 
realizar um evento de adoção de 
cães e gatos nas dependências da 
loja localizada na Avenida Braz 
Leme, 278, São Paulo.

O evento acontecerá aos sá-
bados, das 13 às 19 horas, e para 
adotar um dos animais é neces-
sário ser maior de 18 anos, por-
tar o documento de identidade, 
passar na entrevista da ONG, 
ler e assinar o termo de ado-
ção. Todos os animais disponí-
veis para adoção estão castrados, 
vacinados e vermifugados. Esse 
projeto faz parte das ações de in-
centivo a adoção da Cobasi que 
realiza eventos em parceria com 
instituições de proteção animal 
em diferentes cidades do Brasil.

Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília

Evento de adoção neste sábado (9) de fevereiro

Educação financeira em sala de aula: 
crianças ajudam os pais a poupar

Pesquisa indica que 100% 
dos pais dos alunos que têm 
educação financeira nas esco-
las acreditam que o tema pode 
ser absorvido pela família e 
observam que os filhos pou-
pam dinheiro em casa ou gas-
tam parcialmente em algo que 
valorizam.

Os dados são da 1ª Pesquisa 
de Educação Financeira nas 
Escolas, realizada em parceria 
entre o Instituto de Economia 
da UNICAMP, por seu Núcleo 
de Economia Industrial e da 
Tecnologia (NEIT), o Instituto 
Axxus e a Abefin. Ela também 
aponta que a grande maio-
ria (71%) dos alunos que têm 
aulas sobre o tema nas esco-
las ajudam os pais a fazerem 
compras conscientes. A pes-
quisa foi rea lizada com 750 
pais/responsáveis de cinco ca-
pitais brasileiras, Recife, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia 
e Vitória.

Mais de 85 mil alunos 
aprendem educação financei-
ra nas escolas, as iniciativas 
de educação financeira estão 
se multiplicando no país, prin-
cipalmente após o tema se tor-
nar obrigatório nas salas de 
aulas por definição da Base 
Nacional Comum Curricular, 
exemplo é que apenas a empre-
sa DSOP Educação Financeira, 
que atende alunos em escolas 
em todo país está com o pro-
grama desenvolvido em mais 
de 430 escolas de 20 estados, o 
que representa cerca de 87 mil 
alunos.

De acordo com a direto-
ra pedagógica da DSOP, Ana 
Rosa Vilches, a ideia é habi-
litar as instituições para in-
serir um tema que, apesar 
de ainda não ser consenso no 
país, é de grande importân-
cia para um futuro com mais 
sustentabilidade financeira. 
“A educação financeira nun-
ca foi pauta nos lares e mui-
to menos nas escolas, por isso, 
é uma das maiores carências 
da nossa sociedade. Nosso ob-
jetivo não é só fornecer ma-
terial didático, mas também 

possibilitar aos educadores vi-
venciar essa aplicação em sala 
de aula e também aprenderem 
esses conceitos para suas vi-
das”, ressalta.

Para 2019, a expectati-
va é de um grande aumento 
no número de escolas adotan-
tes, principalmente em função 
da obrigatoriedade do tema 
pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), o que faz 
com que o movimento de esco-
las pela procura de informa-
ções sobre o projeto esteja au-
mentando consideravelmente.

Foto: Divulgação

Educação financeira nas escolas acaba influenciando 
os filhos auxiliarem os pais
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Dança de Salão com Vilson Malaquias e Karen Pavani A peça “Eça do Casamento”


