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APARELHOS AUDITIVOS

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 38 mensais*

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR31

(11) 2973-9099

RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br
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Horto Florestal comemora 124 anos
com programação especial

A história do Horto Florestal 
começa em 1896, quando o anti-
go Engenho da Pedra Branca foi 
desapropriado para a instalação 
do Horto Botânico. Esse foi o 
ponto de partida para a criação 
do Serviço Florestal, atualmen-
te o Instituto Florestal. Seu pri-
meiro diretor foi o naturalista  
sueco Albert Löfgren. 

Com uma área total de 174 
alqueires, o Horto tem entre 
suas espécies nativas o Pau-
Brasil, Carvalho Nacional, Pau 
Ferro, Jatobá, Pinheiro do Brejo. 
Entre os animais vistos com fre-
quência estão o Macaco-Prego, 
Tucano, Gambá, Socó, Garça, 
Tico-Tico, entre outros.

A partir de 1963, o Horto 
Florestal recebe o status de 
Parque Estadual, tornando-se 
uma unidade de conservação. 
Em 1968 o local passou a de-
nominar-se Parque Estadual 
Turístico da Cantareira, porém 
essa denominação não chegou 
a ser incorporada oficialmente. 
Em 1983, toda a área do parque 
foi tombada pelo Conselho de 
De fesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Tu-
rístico (CONDEPHAAT).

Em 1993, pela Lei Esta dual 
nº 8.212, a unidade passou a de-
nominar-se Parque Estadual 
Alberto Löfgren, em homena-
gem ao naturalista e cientis-
ta sueco, fundador do Instituto 
Florestal e criador deste parque.

Localizado na Rua do Horto, 
921, o parque fica aberto à vi-
sitação diariamente das 6 às 18 
horas. Maiores informações: 
(11) 2231-8555.
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Palácio de Verão do Governo do Estado 
abre ao público em eventos ou exposições

Museu Octávio Vecchi é uma das atrações do Horto Florestal

Melhores dicas para cuidar 
da roupa de praia neste verão

No verão é comum querer 
aproveitar o Sol, a praia, pisci-
na, mas o que sempre deve ser 
lembrado é o cuidado com as 
roupas de banho. Elas ficam 
guardadas o ano inteiro e ao 
usar podem ficar danificadas, 
por isso a Lava e Leva separou 
algumas dicas paras as peças 
durarem muitos outros verões:

1- Após chegar da praia, é mui-
to importante tirar toda a areia 
das sungas, biquínis e maiôs, 
pois elas podem ficar escondidas 
no forro e incomodar na próxi-
ma utilização;
2- Roupas de banho nunca devem 
ser lavadas na máquina, com ex-
ceção das toalhas, pois esse ato 
pode danificá-las. A melhor op-
ção é ensaboar as peças com sa-
bão e depois enxaguar com cui-
dado, removendo todo o resíduo;
3- Durante a secagem, evite locais 
com sol direto, pois pode amare-
lar as peças e causar danos a colo-
ração do tecido. As sombras são o 
mais indicado para secagem;

4- Prenda sempre biquínis, 
maiôs e sungas pela costura, e 
bem esticadas, assim evita que 
elas fiquem marcadas, com mau 
cheiro e mofo;
5- Peças de banho não devem 
ser passadas a ferro, devido a 
delicadeza do material, facili-
tando a queima do tecido e per-
dendo sua maciez;
6- Na hora de guardar, dobre-as 
de forma simples, além de ocu-
par menos espaço, evita que elas 
fiquem deformadas;
7- Antes de lavar as roupas, sepa-
re-as por cor, as brancas devem fi-
car juntas com as beges, as pretas 
com cores escuras, e as coloridas. 

Juntar as três pode causar man-
chas e modificar os tons. Não se 
deve lavar as toalhas junto com 
nenhuma outra peça, pois elas 
soltam pequenos pelos que gru-
dam em alguns tecidos;
8- Utilize sempre os produtos 
certos, como sabão e amaciantes 
neutros, para manter a maciez e a 
qualidade. Não se deve usar cloro, 
nem em roupas brancas, pois elas 
geram manchas e desbotamentos 
de cor nas peças de banho;
9- Não se deve deixar toalhas e 
roupas de banho secar em seca-
doras ou em ar quente, e nem 
serem torcidas, pois isso faz com 
que elas encolham.

Foto: Divulgação

Ensaio Aberto do Bloco Todos na 
Contra Mão agita a Zona Norte

Neste sábado, 8 de fevereiro, 
a partir das 16 horas, o Bloco 
Carnavalesco Todos na Contra 
Mão realiza um ensaio aber-
to para os foliões no espaço Soz 
Boulevard, na Casa Verde, Zona 
Norte de São Paulo. O bloco “es-
quenta” os tamborins pra folia 
deste ano com apresentação da 
Bateria Contra Mão, a entrada 
é gratuita. 

O ensaio será na Rua 
Marambaia, 538, no bairro da 
Casa Verde (esquina com a Ave-
nida Braz Leme). Para mais in-
formações telefone 2640-8234 
(whatsapp) ou nas redes sociais 
do bloco. Neste dia haverá ven-
da de abadás do bloco para o 
Carnaval 2020 (valor R$ 35).

No dia 15 de fevereiro, o 
Bloco Todos na Contra Mão des-
fila pelas ruas de Santana, na 
Zona Norte no Pré Carnaval 

de São Paulo, e todas as in-
formações sobre o bloco estão 
nas redes sociais: Facebook.

com/BlocoTodosnaContraMao; 
Instagram @blocotodosnacontra 
mao).

Foto: Divulgação

Ensaio do Bloco Carnavalesco Todos na Contra Mão, neste sábado

VESTIBULAR ON LINE.

A SUA OPORTUNIDADE DE FAZER O 

VESTIBULAR COM MAIS COMODIDADE.

A UNB convoca todos os estudantes  para 

o nosso Vestibular On Line.  As provas 

serão nos dias 11, 13, 18  e 20 de fevereiro, 

às 19h30 com término previsto para às 21h30.

E nos dias 08 e 15 de fevereiro com início 
às 14h e término previsto para às 16h.

Acesse: uniaobandeirante.edu.br 
e inscreva-se gratuitamente.

Rua Maria Cândida, nº 1813, Vila Guilherme,  São Paulo - SP  vestibular@uniaobandeirante.edu.br

uniaobandeirante.edu.br   4637-2000

Biblioteca de São Paulo recebe Drauzio Varella 
O fim de semana será marca-

do por atividades especiais - e gra-
tuitas - na Biblioteca de São Paulo 
(BSP). As comemorações dos 10 
anos da BSP, este mês, prosse-
guem, agora com uma cerimônia 
especial e bate-papo com o médico 
Drauzio Varella no domingo, dia 
9, às 10h30 (mediação: Manuel 
da Costa Pinto - vagas limitadas, 
preenchidas por ordem de che-
gada e interpretação em Libras). 
Drauzio tem uma forte conexão 
com o espaço no qual a bibliote-
ca está inserida. O médico iniciou, 
em 1989, um trabalho de pesqui-
sa sobre a prevalência do HIV e 
da Hepatite C na população da 
Casa de Detenção do Carandiru 
e, até a desativação do presídio, 
em setembro de 2002, trabalhou 
como voluntário dentro da cadeia. 
É tempo de criar uma nova histó-
ria, com a participação de Drauzio 
em nossa festa (#BSP10anos)!

Ainda sobre o dia 9, quem 
estiver na BSP pode aprovei-
tar o Domingo no Parque, das 
11 às 11h45 com o programa Lê 
no Ninho e, das 12 às 16 horas, 
o espaço de leitura e as sessões 
de Contação de Histórias com 
Os Fabulistas. Tudo no Parque 
da Juventude, à sombra das ár-
vores. No auditório, das 14h30 às 
16h30, haverá o Sarau BSP, com 
o Grupo de Poetas Cantores e 
Declamadores Independentes de 
São Paulo, sob a coordenação de 
Terezinha Rocha. 

Dica do mês

Neste mês, confira a progra-
mação especial do aniversário 
de 10 anos da Biblioteca de São 
Paulo (#BSP10anos). Serão vá-
rios dias de festa! Mas a progra-
mação da festa vai além e fará 
da biblioteca palco de um evento 
que visa a formação geral e críti-
ca de profissionais das áreas de: 
Biblioteca, Leitura e Literatura: 
o Workshop Internacional Me dia-
ção: Uma Biblioteca para Hoje e 
para Todos, realizado pelo SisEB 
(Sistema Estadual de Bibliotecas 
Públicas de São Paulo) nos dias 
13 e 14 de fevereiro, das 9h30 às 
16h30. Entre os convidados do 
evento (inscrições encerradas) 
estão: Ignácio de Loyola Brandão 
e Gonzalo Oyarzún, do Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas 
do Chile. Veja os detalhes das ati-
vidades especiais de aniversário 
da BSP no site https://bsp.org.br/ 
- Confira, a seguir a programação 

(sujeita à alterações) da BSP 
para os próximos dias:

Biblioteca de São Paulo

8 de fevereiro (sábado)
9h30 às 18h30 - Exposição In-
venções Gráficas na Ilustração 
Ibero-Americana. #BSP10anos;
10 às 11h30 - Compartilhando 
Saberes: Yoga - Com Amanda 
Velloso. Vagas limitadas, preen-
chidas por ordem de chegada;
11 às 11h45 - Lê no Ninho; 
11 às 13 horas - Jogos para 
Todos - Oficina de Xadrez; 
16 às 17 horas - Hora do Conto. 

9 de fevereiro (domingo)
9h30 às 18h30 - Exposição In-
venções Gráficas na Ilustração 
Ibero-Americana. #BSP10anos;
10h30 às 13 horas - Cerimônia de 
10 Anos da BSP com Bate-Papo 
com Drauzio Varella - Mediação: 
Manuel da Costa Pinto. Vagas li-
mitadas, preenchidas por ordem 
de chegada. #BSP10anos;
12 às 16 horas - Domingo no 
Parque; 
11 às 11h45 - Sessões do pro-
grama Lê no Ninho, com equi-
pe BSP;
12 às 16 horas - Espaço de leitu-
ra para toda a família com ses-
sões de Contação de Histórias; 
14h30 às 16h30 - Sarau na BSP - 
Literatura, Canto e Poesia. Com 
o Grupo de Poetas Cantores e 
Declamadores Independentes 
de São Paulo. Coordenação de 
Te rezinha Rocha. Não é neces-
sário fazer inscrição;
16 às 17 horas - Hora do Conto. 

11 de fevereiro (terça-feira)
9h30 às 18h30 - Exposição In-
venções Gráficas na Ilustração 
Ibero-Americana. #BSP10anos;
10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a dia - Curso de Smartphone - 
Turma 01/2020 - Indicado para 
pessoas acima de 60 anos. Ins-
crições encerradas. Pró xi mas tur-
mas: inscrições diretamente no 
balcão de atendimento da biblio-
teca, de terça a sexta-feira, das 
10 às 18 horas, ou pelo telefone 
2089-0800. Com equipe BSP;
10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a dia - Curso de Informática - 
Turma 01/2020. Indicado para 
pessoas acima de 60 anos. Ins-
crições encerradas;
15 às 16 horas - Jogos Sensoriais.

12 de fevereiro (quarta-feira) 
9h30 às 18h30 - Exposição In-
venções Gráficas na Ilustração 
Ibero-Americana. #BSP10anos;
10 às 12 horas - Tecnologia Dia-
a-dia - Curso de Smartphone - 
Turma 02/2020 - Indicado para 
pessoas acima de 60 anos. Ins-
crições encerradas;
15 às 16 horas - Brincando e 
Aprendendo. 

13 de fevereiro (quinta-feira) 
9h30 às 16h30 - Workshop In-
ter nacional Mediação: Uma Bi-
blio teca Para Hoje e Para To-
dos - Inscrições encerradas. 
#BSP10anos;
9h30 às 18h30 - Exposição In-
ven ções Gráficas na Ilustração 
Ibero-Americana. #BSP10anos;
10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a dia - Curso de Smartphone - 
Turma 01/2020. Indicado para 
pessoas acima de 60 anos. Ins-
crições encerradas. Pró ximas tur-
mas: inscrições diretamente no 
balcão de atendimento da biblio-
teca, de terça a sexta-feira, das 
10 às 18 horas, ou pelo telefone 
2089-0800. Com equipe BSP;
10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a dia - Curso de Informática - 
Turma 01/2020. Indicado para 
pessoas acima de 60 anos. Ins-
crições encerradas;
12h30 às 13h30 - Luau BSP; 
15 às 16 horas - Pintando o 7.

14 de fevereiro (sexta-feira) 
9h30 às 16h30 - Workshop In-
ternacional Mediação: Uma 
Biblioteca Para Hoje e Para 
Todos - Inscrições encerradas. 
#BSP10anos;
9h30 às 18h30 - Exposição In-
venções Gráficas na Ilustra ção 
Ibero-Americana. #BSP10anos.
10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a dia - Curso de Smartphone - 
Turma 02/2020. Indicado para 
pessoas acima de 60 anos. Ins-
crições encerradas;
15 às 15h30 - Hora do Conto; 
16h30 às 17 horas - Leitura ao 
Pé do Ouvido.

A Biblioteca de São Paulo 
está localizada no Parque da 
Juventude que fica na Avenida  
Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana 
(ao lado da Estação Carandiru 
do Metrô). Para mais infor-
mações ligue: (11) 2089-0800. 
Ou acesse: https://bsp.org.br/ 
- Funcionamento: terça a do-
mingo (fechada as segundas), 
das 9h30 às 18h30. Atividades 
gratuitas.

Foto: Ana Bogaciovas

Cerimônia de 10 Anos da BSP, 
Bate-Papo com Drauzio Varella - 

Mediação: Manuel da Costa Pinto


