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Clubes de leitura online das Bibliotecas São Paulo 
e Villa-Lobos trazem um romance e um ensaio

No dia 26, também das 15 às 
17 horas, a BVL traz para o cen-
tro do debate o ensaio “Idéias 
para adiar o fim do mundo”, do 
pensador e líder indígena Ailton 
Krenak. No livro, adaptação de 
duas conferências e uma entre-
vista realizadas em Portugal, en-
tre 2017 e 2019, ele critica a ideia 
de humanidade como algo sepa-
rado da natureza, uma “huma-
nidade que não reconhece que 
aquele rio que está em coma é 
também o nosso avô”. Inscrições 
a partir das 10 horas, dia 10 de 
junho, pelo link www.bvl.org.br/
inscricao - vagas limitadas veri-
fique a disponibilidade.

Em ambos os casos, a editora 
parceira do programa dará, gra-
tuitamente aos primeiros ins-
critos em cada um dos eventos 
uma cópia eletrônica dos livros. 
Os encontros serão realizados 

por meio da plataforma Zoom, 
em link que será enviado aos 
participantes por e-mail. 

Os clubes de leitura onli-
ne fazem parte das programa-
ções da BSP e da BVL no perío-
do de quarentena, que contam 
com várias outras atividades 
online. Com a necessidade de 
estimular o distanciamento so-
cial e outras medidas de prote-
ção contra o contágio pelo novo 
coronavírus, a Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo criou o 
#Culturaemcasa, que amplia a 
oferta de conteúdos virtuais dos 
equipamentos.

A BSP (www.bsp.org.br) e 
a BVL (www.bvl.org.br) conti-
nuam com atividades presen-
ciais suspensas. Para mais in-
formações, por favor, visite os 
sites das bibliotecas. 

Ao se inscrever, os primeiros 
participantes recebem um link 
da editora para baixar o títu-
lo, gratuitamente- BVL - Clube 
de Leitura Online em parceria 
com a Companhia das Letras - 
“Idéias para adiar o fim do mun-
do”, de Ailton Krenak - Vagas li-
mitadas. Inscrições pelo link 
www.bvl.org.br/inscrição. Ao 
se inscrever, os primeiros par-
ticipantes recebem um link 
da editora para baixar o título 
gratuitamente.

A Biblioteca São Paulo 
está localizada no Parque da 
Juventude na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 2.630, Santana (ao 
lado da Estação Carandiru do 
Metrô).

A Biblioteca Parque Villa-
Lobos está localizada Avenida 
Queiroz Filho, 1.205 - Alto de 
Pinheiros.

Teatro, Música e Literatura movimentam a 
programação virtual das Fábricas de Cultura

Quem acompanha o insta-
gram @fabricasdeculturasn 
(https://www.instagram.com/ 
fabricasdeculturasn/) poderá 
participar da exibição Reve lan do 
Hilda Hilst no dia 13 de junho, 
sábado, às 19 horas, por meio da 
Fábrica de Cultura Bra silândia. 
Durante a conversa on-line, o ar-
tista visual e jornalista Jurandy 
Valença, que foi amigo e morou 
com a escritora na década de 
1990, apresentará fotos, áudios 
e desenhos da escritora em co-
memoração aos 90 anos de nas-
cimento da autora (21/4/1930). 
Recentemente Valença reali-
zou a curadoria de uma Mostra 
com mesmo nome no Museu da 
Imagem e do Som (MIS), em São 
Paulo, e foi diretor do Instituto 
que leva o nome da escritora.

O Pocket Show com Manno G, 
realizado por meio da Fábrica de 
Cultura Jaçanã, ocorrerá no dia 
13 de junho, sábado, às 20 horas. 
Germinio Andrade, mais conheci-
do como Manno G, trabalha com 
música desde 2001. Em suas le-
tras, o músico traz as conquistas e 
trajetórias do povo nordestino em 
São Paulo e em outras capitais. 
O pocket show será apresenta-
do pela fanpage https://www. 
facebook.com/fabricasdecultura.

O ateliê Canto, Sarau e 
Poesia da Fábrica de Cultura 
Jaçanã, está programado para 
o dia 30 de junho, terça-feira, 
às 14 horas, e será demonstra-
do pelo canal de YouTube do 
Programa Fábricas de Cultura: 

https://www.youtube.com/chan-
nel/UCSRGwG1IwHMZAi9XV-
rxa2w/videos. O objetivo é de-
monstrar as principais caixas de 
ressonância do cantor, ou seja, a 
capacidade de alcance da voz e 
formas de exercitá-la, alinhando 
com as tensões e sons de instru-
mentos como ukulele e violão.

Não são necessárias inscri-
ções para as atividades aci-
ma. É possível acompanhar a 
pro gramação pelo site http:// 
poiesis.org.br/maiscultura/ e pelas 
redes sociais do programa Fábricas 
de Cultura já citados acima.

Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha - Rua Fran-
klin do Amaral, 1.575 - Telefone: 
(11) 2233-9270 - Funcionamento: 
de terça a sexta-feira, das 9 às 20 

horas, e finais de semana e feria-
dos das 12 às 17 horas.

Fábrica de Cultura Bra si-
lândia - Avenida General Penha 
Brasil, 2.508 - Telefo ne: (11) 
3859-2300 - Funcionamento: de 
terça a sexta-feira, das 9 às 20 
horas, e finais de semana e feria-
dos das 12 às 17 horas.

Fábrica de Cultura Jaça-
nã - Entrada 1: Rua Raimundo 
Eduardo da Silva, 138 - Entrada 
2: Rua Albuquerque de Almeida, 
360 - Telefone: (11) 2249-8010 - 
Funcionamento: de terça a sex-
ta-feira, das 9 às 20 horas, e fi-
nais de semana e feriados das 12 
às 17 horas.

Toda a programação é gra-
tuita: http://www.fabricasde 
cultura.org.br/index.php?t=i
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Fábrica de Cultura Brasilândia

Nova fase da quarentena segue até dia 28 em SP com 
reabertura gradual do comércio de rua e shoppings

A atual fase do Plano São 
Paulo assim como os dados do 
Estado de São Paulo referentes 
à pandemia do novo coronaví-
rus, foram apresentados na últi-
ma quarta-feira, em entrevista 
coletiva concedida pelo governa-
dor João Doria e sua equipe no 
Palácio dos Bandeirantes.

Nos últimos sete dias, houve 
redução na taxa de ocupação de 
leitos de terapia intensiva para 
covid-19 de 72,6% para 69,1%, 
além de aumento na média de 
vagas por cem mil habitantes de 
15,4 para 18,1. No mesmo perío-
do, o total de casos e mortes teve 
quedas reduzidas, de 1% e 3% 
respectivamente, mas as inter-
nações pela doença subiram 7%.

De acordo com o Estado, 
reforço na rede hospitalar foi 
substancial nos últimos 15 dias. 
No dia 25 de maio, o total de lei-
tos de terapia intensiva no esta-
do, era de 6.542, foi a 7.134 no 
dia 1º de junho e, atualmente, é 
de 7.610. A expectativa é de que 
esse número aumente até o final 
deste mês. 

Confirmando as projeções 
que apontavam que, a contami-
nação  é mais acelerada no inte-
rior do que na capital, o Governo 
decidiu ampliar restrições à ativi-
dades econômicas não essenciais 
em cinco regiões. Araraquara e 
Bauru voltaram da fase 3 (ama-
rela) para a 2 (laranja), enquanto 
que as áreas de Ribeirão Preto, 
Barretos e Presidente Prudente 
voltaram à etapa 1 (vermelha) de 
máxima restrição.

Nas regiões da Baixada San-
tista e de Registro, a melhora 
nos índices semanais permitiu 
a reclassificação da fase verme-
lha para a laranja, que permite 
reabertura restrita de imobiliá-
rias, concessionárias, escritórios, 
comércio de rua e shoppings. 
O mesmo ocorreu em todas as 

cinco sub-regiões da Grande São 
Paulo.

Na capital e demais regiões 
- Araçatuba, Campinas, Franca, 
Marília, Piracicaba, São João da 
Boa Vista, São José do Rio Preto, 
Sorocaba e Taubaté - que esta-
vam na fase 2 de retomada res-
trita desde o início do mês, houve 
estabilidade na maioria dos índi-
ces. Todas permanecem na mes-
ma classificação, até a próxima 
atualização de painel do Plano SP, 
prevista para o próximo dia 17.

Como o Estado permane-
ce em quarentena, o isolamen-
to social continua sendo aponta-
do como principal medida para a 
contenção da pandemia. “O iso-
lamento social é chave nesse pro-
cesso. Esse cenário só se garante 
com a cooperação da população 
e também com a liderança dos 
prefeitos nessa parceria com o 
Go verno do Estado”, destacou a 
Secretária de De senvolvimento 
Econômico, Pa tricia Ellen.

Com os resultados atuais, a 
maior parte do Estado está na 
fase laranja, que não permite a 

reabertura de bares, restauran-
tes, salões de beleza, ou acade-
mias. Nas três regiões classifica-
das na etapa vermelha, só estão 
autorizadas atividades comer-
ciais e serviços essenciais.

Indústria e construção civil 
continuam com funcionamento 
normal em todo o Estado. A nova 
classificação anunciada nesta 
quarta, entra em vigor a partir 
da próxima segunda-feira, 15. 

Os dados estatísticos e os 
critérios técnicos que norteiam 
o Plano São Paulo, estão à dis-
posição no site seade.gov.br/ 
coronavirus/, que recebe atuali-
zações diárias.

As estratégias e critérios do 
Plano São Paulo para retomada 
da economia de acordo com cin-
co níveis de reabertura parcial, 
estão à disposição na página 
saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
planosp/. O site permite consul-
ta e download de todos os pro-
tocolos sanitários para todos os 
setores produtivos e também as 
regras de testagem, para coro-
navírus no setor privado.
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Dados do Estado quanto a covid-19 e atual etapa do Plano São Paulo, 
foram apresentados na última quarta-feira

Veja seis cuidados para os 
cabelos durante a quarentena

O inverno está chegando e 
pode até não parecer, mas os há-
bitos das pessoas mudam na es-
tação mais fria do ano, ainda 
mais durante o isolamento so-
cial, por conta do coronavírus. 
Estresse, ansiedade, alimentação 
desregrada, bebidas, tudo isso in-
fluencia na saúde dos cabelos.

“Como os dias são mais frios 
e gelados, os banhos tendem a 
ser mais longos e quentes e o 
couro cabeludo (rico em glân-
dulas sebáceas), acaba sofren-
do um ressecamento excessivo, 
causado pela alta temperatura 
da água do chuveiro; que aca-
ba ressecando o couro cabeludo, 
tornando os fios pesados, favo-
recendo o surgimento da caspa 
e queda capilar”, afirma o an-
giologista especializado em que-
da capilar e fortalecimento dos 
fios, dr. Álvaro Pereira.

Quando o assunto é a piora 
da qualidade dos fios, ou queda 
capilar no inverno, existem vá-
rias alternativas para dar aque-
la mãozinha na quarentena e 
ajudar a recuperar a saúde dos 
cabelos. Confira algumas dicas 
do dr. Álvaro Pereira abaixo:

Começar pelo banho

Preocupar-se em escolher 
shampoos e condicionadores 
compostos por extratos natu-
rais que limpam, e ao mesmo 
tempo hidratam, além de man-
ter o brilho das madeixas. A la-
vagem deve ser feita dia sim e 
dia não, exceto para aqueles que 
praticam exercício físico. (Para 

este público a lavagem deve ser 
feita todos os dias).

Temperatura do chuveiro

Vale atentar-se para regular a 
água do chuveiro a uma tempera-
tura amena. Banhos muito quen-
tes retiram a oleosidade natural 
do couro cabeludo, provocando 
o ressecamento e o aparecimen-
to de caspa e até a queda capilar. 
A temperatura deve ser no máxi-
mo 35 a 40 graus. Um indicador é 
o espelho; se estiver embaçado, a 
água deve estar em excessivos 60 
graus aproximadamente. O ideal 
é diminuir para manter a saúde 
dos cabelos no inverno.

Uso do secador

Nesse período, o cabelo tam-
bém demora mais para secar de-
pois de lavado, por isso o uso do 
secador se torna mais frequen-
te. É importante deixar o seca-
dor a 10 cm de distância do cou-
ro cabeludo para não provocar 
queimaduras e prevenir desca-
mações. Vale ressaltar que um 
secador eficiente é aquele que 
seca o cabelo o mais rápido possí-
vel, pois o jato de ar quente abre 

as cutículas do fio, e quanto mais 
demorar o processo, mais os ca-
belos ficarão expostos à agres-
são. Para finalizar a secagem, é 
recomendado um jato de ar frio 
que fecha as escamas do cabe-
lo, mantém o penteado por mais 
tempo e ainda protege os fios.

Uso de condicionador 
e cremes sem enxágue

Para manter os fios hidrata-
dos nestes dias secos, ao aplicar 
condicionadores e cremes sem 
enxágue, deve-se evitar o contato 
com a raiz para prevenir desca-
mações. É indispensável lavar os 
cabelos retirando bem o produto.

Investir em cápsulas de 
nutrientes

É sempre muito importante 
que ativos de uso oral, recomen-
dados por dermatologistas, sejam 
utilizados para melhorar a quali-
dade e saúde desse fio. Dentre as 
opções, destacam-se: Bio-Arct, 
Biotina, Exysnutriment e InCell. 
Para fazer o uso destes ativos, é 
preciso procurar um dermatolo-
gista, ou tricologista, ainda que 
seja por telemedicina.
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Ato em frente ao Hospital da Brasilândia, 
cobra abertura total dos leitos

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde (SMS), a Bra-
silândia é um distrito com mais 
de 280 mil habitantes e, visando à 
prevenção, através de ações comu-
nitárias, equipes estão orientan-
do o uso de máscaras e a impor-
tância do isolamento social, além 
das parcerias com lideranças lo-
cais e desinfecção de ruas, realiza-
das pela Subprefeitura Freguesia/
Brasilân dia. Associações do bair-
ro também têm auxiliado na pro-
dução e distribuição de máscara 
por comunidades e carros de som 
da Subprefeitura, percorrem dia-
riamente as ruas com orientações 

necessárias para o combate a 
covid-19.

A região da Freguesia do 
Ó/Bra silândia, também con-
ta com 17 Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), 12 delas atuan-
do com Estratégia Saúde da Fa-
mília; 1 Ambulatório de Es pe-
cia lidades; 1 Hospital Dia Rede 
Hora/Certa; 1 Serviço de Assis-
tência Especializada DST/
AIDS; 1 Centro de Referência 
de Saúde do Trabalhador; 1 
Uni  dade de Vigilância em Saú-
de; 1 Laboratório de Saú de Pú-
blica; 1 Centro de Con vivên-
cia e Cooperativa; 1 Centro de 

Convivência Infantil; 1 Centro 
Especializado em Rea bilitação; 1 
Centro de Espe cialidades Odon-
tológicas; 2 Centros de Atenção 
Psicossocial III adulto (CAPS); 1 
CAPS II Infantojuvenil; 1 CAPS 
III Álcool/Drogas; 2 Unidades 
de acolhimento ligadas ao CAPS 
Álcool/Drogas; 3 residências Te-
ra pêuticas ligadas ao CAPS III 
adulto; 3 AMA’s (Assistência 
Médica Ambulatorial); e 1 Pron-
to Socorro Isolado. Além dis-
so, a região também conta com 
o Hospital Geral Vila Penteado, 
administrado pelo Governo do 
Estado de São Paulo.

Dia dos Namorados é uma data de intuito 
comercial, que antecede o Dia de Santo Antônio

O Dia dos Namorados é co-
memorado no dia 12 junho, por 
ser a data que antecede ao dia 
do Santo Casamenteiro, Santo 
Antônio. A ideia da data veio 
do publicitário João Doria, pai 
do governador de São Paulo, 
João Doria Jr. Na época em que 
a data foi estabelecida, ele foi 
contratado para melhorar os re-
sultados das vendas no mês de 
junho, mês em que as vendas 
eram muito fracas. 

A inspiração foi pelo sucesso 
do Dia das mães, e assim a data 
incentivou a troca de presentes 
no Dia dos Namorados. A come-
moração da data acontece, des-
de 12 de junho de 1948. 

Poesia de Fernando Pessoa 
para inspirar o amor que nes-
ta sexta-feira (12), estará no ar:

O AMOR, quando se revela,
Não se sabe revelar.
Sabe bem olhar pra ela,
Mas não lhe sabe falar.
Quem quer dizer o que sente
Não sabe o que há de dizer.

Fala: parece que mente...
Cala: parece esquecer...
Ah, mas se ela adivinhasse,
Se pudesse ouvir o olhar,
E se um olhar lhe bastasse
Pra saber que a estão a amar!
Mas quem sente muito, cala;

Quem quer dizer quanto sente
Fica sem alma nem fala,
Fica só, inteiramente!
Mas se isto puder contar-lhe
O que não lhe ouso contar,
Já não terei que falar-lhe
Porque lhe estou a falar.
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O Dia dos Namorados antecede o Dia do Santo Casamenteiro, Santo Antônio


