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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

*F
in

an
cia

m
en

to
 p

elo
 B

an
co

 d
o 

Br
as

il. 
Su

jei
to

 a 
ap

ro
va

çã
o 

de
 cr

éd
ito

.

Vedacit e Mena homenageiam 
São Paulo no Dia da Gratidão

No Dia da Gratidão, come
morado em 21 de setembro, São 
Paulo recebe uma linda arte a 
céu aberto para colorir o cami
nho de quem passa pelo cen
tro da cidade. O artista plástico 
Mena, com o apoio da Vedacit, 
líder no segmento de impermea
bilização, leva sua obra para a 
Garagem Automática da Luz. 
Uma das primeiras garagens 
verticais do Brasil, o edifício 
histórico foi inaugurado em 
mea dos de 1960, com 45 metros 
de altura, na Avenida Prestes 
Maia.

São 1.890 m² de inter
venção artística contemplan
do lateral e fachada do edifí
cio. “Em um ano tão atípico, 
no qual ainda estamos enfren
tando uma pandemia mun
dial, levar alegria por meio da 
arte é uma forma de deixar um 
pouco mais leve o caminho de 
quem cruza a cidade”, conta 
Bruno Pacheco, executivo de 
Marketing da Vedacit.

O local foi selecionado por 
Mena há dois anos e a parceria 
com a Vedacit viabilizou a rea
lização da ação. “Esse é o mo
mento mais propício para en
tregar essa mensagem à cidade. 
É quando mais precisamos pro
pagar o amor, a celebração da 
vida”, diz Mena.

Mena escolheu o edifício 
para reproduzir sua arte como 
forma de expressar a mudan
ça. “Meu objetivo é transformar 
ambientes, melhorar o dia e a 
vida das pessoas. Acredito que 
podemos viver em um mundo 
melhor, mais colorido, no qual 
o bem e o amor prevalecem. 
Podemos ser a mudança que 
queremos para o mundo. Quero, 
por meio dessa obra, incentivar 
essa transformação e despertar 
essa consciência”, afirma.

Cerca de 615 mil carros pas
sam diariamente na região, se
gundo dados de Desempenho 
do Sistema Viário Principal 
(DSVP/ CET). A avenida é a 
prin cipal ligação entre as Zonas 
Norte e Sul. “A localização é 

estratégica para nós. É bem 
próxima da primeira sede da 
Vedacit e no caminho para a 
nossa atual, na Zona Norte. É 
emblemático não só para nós, 
mas para todos que passam por 
ali”, acrescenta Bruno.

A Vedacit também aproveita 
o Dia da Gratidão, 21 de setem
bro, para homenagear seus cola
boradores. “As pessoas são a nos
sa prioridade. Desde o primeiro 
estopim da pandemia no Brasil, 
todas as nossas ações foram fo
cadas em cuidar da integridade 
física, que compõe a saúde e o 
bemestar dos colaboradores. 
Com segurança e união, manti
vemos a equipe motivada, con
fiante e nos fortalecemos. Por 

ser considerado um setor essen
cial, a Construção Civil mante
ve as atividades e a Vedacit con
tinuou atuando regularmente. 
Fazemos questão de homenage
ar e agradecer a todos que fize
ram e fazem parte diariamente 
dessa jornada”, ressalta Bruno. 
O vídeo com a homenagem está 
disponível no canal da empre
sa no YouTube: http://youtu.be/
LCs8zejBuhw.

As cores da intervenção ar
tística despertam sentimentos 
de paz, harmonia e felicidade 
nas pessoas. Dedicar as obras 
reproduzidas para os colabo
radores e para os moradores 
da cidade no Dia da Gratidão é 
emblemático.
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Edifício Garagem Automática da Luz, no centro de São Paulo, com 
intervenção artística de Mena. Arte “MISSÃO” finalizada na lateral do edifício

A ATRAÇÃO Ilustre Criança 
- Desenhando a Canção idea
lizada por Jane Duboc, com di
reção de Fernando Cardoso, 
estreia em formato digital no 
Teatro Porto Seguro com apre
sentações especiais nos dias 19 
e 27 setembro, 4 e 12 de outu
bro. Os ingressos, a partir de 20 
reais, terão parte do valor desti
nado para campanhas que estão 
auxiliando os diversos profis
sionais das artes cênicas, afe
tados pela pandemia do novo 
coronavírus.
RECOMENDADA para crian
ças acima de dois anos, a pro
posta é interagir com toda a 
família por meio de histórias in
fantis escritas e interpretadas 
pela cantora, permeadas por 
canções e conversas. Durante 
a apresentação, as crianças po
dem pintar e desenhar seguin
do as orientações do ilustra
dor Alexandre de Nadal. Após a 
apresentação, os pais que quise
rem podem solicitar o livreto da 
peça com desenhos para colorir 
e outras atividades para a crian
ça fazer em casa.
AS APRESENTAÇÕES acon
tecem ao vivo, com transmissão 
via streaming a partir da casa 
da artista no Rio de Janeiro, que 
estará acompanhada virtual
mente pelo ilustrador Alexandre 
de Nadal, de Porto Alegre, e pelo 
músico Junior Lobbo, também 
do Rio. Jane Duboc escreveu e 
interpreta duas histórias infan
tis originais, O Macaco Baterista 
(dias 19/9 e 4/10) e Ele Infante 
(dias 27/9 e 12/10), que trazem 
ao público infantil os aspectos 
da preservação ambiental e da 
inclusão social.
PARA JANE DUBOC, são 
metáforas de nossa sociedade, 
abrangendo questões imprescin
díveis para a formação da crian
ça. “Desde mocinha adoro me 
aproximar das crianças, que me 
ensinam com muita honestidade 
de sentimento o deslumbramen
to pela vida. E, talvez por isso, 
tenha me inspirado a escrever 
contos e histórias infantis, al
gumas já publicadas, outras que 
estão guardadas e duas que vou 
mostrar no Ilustre Criança - 
Desenhando A Canção.
NESSA FASE tão difícil, em 
que as pessoas estão em casa sem 
poder se expandir, a gente quer 
chegar pertinho fazer a crian
ça se divertir, e ao mesmo tem
po, absorver alguns valores que 
fazem a vida ficar mais bacana 
como o respeito com nossa terra, 
nosso planeta e aos animais. E a 
criança pode se expressar através 
de desenhos, da dança e do can
to com os animais que estão nas 
histórias”, conta a cantora.
O DIRETOR Fernando Car
doso revela que não conhecia o 
lado contadora de histórias de 
Jane Duboc. “O dom natural 
dela não é só cantar, ela inter
preta, faz diversas vozes, sabe 
contar história, então minha di
reção foi no sentido de transfor
mar tudo isso numa experiên
cia virtual. Trabalhamos para 
criar e roteirizar uma interação 
dinâmica entre a Jane, o músi
co Junior Lobbo e o ilustrador 
Alexandre de Nadal, cada um da 
sua casa”, explica.
ARTISTA VERSÁTIL. Can
tora, compositora, instrumen
tista e escritora Jane Duboc é 
reconhecida por seus grandes 
sucessos da MPB, como Besame, 
de Flávio Venturini e Chama 
da Paixão, de Thamas Roth e 
Cido Bianchi. Com mais de trin
ta discos lançados no Brasil 
e no exterior, está na lista das 

100 maiores Vozes da Música 
Brasileira pela Revista Rolling 
Stone Brasil.
MAS, POUCAS PESSOAS 
conhecem este outro lado. Avó 
de Taylor de 10 anos, Jane sem
pre gostou de escrever histórias 
para as crianças e, paralelamen
te ao longo de sua vida, foi apu
rando e desenvolvendo em si a 
sensibilidade para tratar o tema 
em suas criações. Como narra
dora de histórias, ela interpre
ta, cria vozes e gestuais, condu
zindo seu público a uma viagem 
através da imaginação.
A RELAÇÃO de Jane Duboc 
com o universo infantil vem 
desde 1978, quando gravou 
Acalantos Brasileiros, projeto de 
Marcos Pereira, com belas can
ções de ninar retiradas do fol
clore brasileiro. No ano seguin
te, gravou uma das faixas do LP 
Sítio do Pica-Pau Amarelo, su
cesso da TV baseado na obra li
terária de Monteiro Lobato.
NOS ANOS 1980, cantou com 
a Turma do Balão Mágico, parti
cipou do especial de TV e álbum 
infantil Arca de Noé, da dupla 
Vinícius de Morais e Toquinho 
cantando O Girassol e marcou 
sua presença no especial da TV 
Globo Verde que te quero Verde, 
projeto de Paulinho Tapajós, cuja 
temática, já naquela época, esta
va totalmente comprometida em 
conscientizar as crianças da pre
servação do meio ambiente.
SEUS TRABALHOS reúnem 
passagens pela TV Cultura, no 
programa Rá Tim Bum em que 
cantou Sete Cores de Edu Lobo; 
no teatro com o Balé Teatro 
Guaíra e na gravação antológica 
de Valsa dos Clowns de Edu Lobo 
e Chico Buarque, de O Grande 
Circo Místico. Outras participa
ções que marcaram a trajetória 
de sua carreira foram em Deus 
Abençoe as Crianças e Paradão 
dos Baixinhos em que viajou com 
a Caravana da Xuxa pelo Brasil.
JANE DUBOC tem diversos 
livros infantis publicados e al
guns deles, inclusive, adaptados 
para o teatro. Seu currículo lite
rário inclui um livro de poesias 
chamado Através das Paredes e 
um romance intitulado Tomara.
PARA ASSISTIR Ilustre Crian-
ça - Desenhando a Can ção siga 
o Teatro Porto Seguro nas re des 
sociais: facebook.com/teatroporto 
e Instagram: @teatroporto.
A PENÚLTIMA EDIÇÃO 
do podcast quinzenal Drama-
turgia: Janelas Abertas, 
projeto do Célia Helena Centro 
de Artes e Educação  uma das 
mais conceituadas escolas de te
atro do país, dirigida por Lígia 
Cortez, recebeu, como entre
vistada, a atriz e palhaça Bete 
Dorgam. O batepapo conduzido 
pelo dramaturgo Samir Yazbek 
foi ao ar em 17 de setembro e 
pôde ser ouvido diretamente 

no site celiahelena.com.br/ 
podcasts e agregadores como 
Spotify e Spreaker.
BETE DORGAM iniciou sua 
carreira no teatro amador, em 
1973, em O Auto da Compa-
decida (direção de Mar celino 
Buru). Dentre seus projetos mais 
importantes estão a criação do 
Núcleo Ópera de Risco com o ma
estro Emiliano Patarra, a forma
ção de jovens palhaços profissio
nais com os Doutores da Alegria 
e a criação da Cia. Dramática, 
que dirige desde 2007. Como 
atriz, seus últimos trabalhos fo
ram realizados com o grupo 
Folias, sob a direção de Marco 
Antonio Rodrigues.
ESTA TEMPORADA do pod
cast traz entrevistas com auto
res, atrizes, atores e diretores 
que trabalham no Célia Helena 
Centro de Artes e Educação e 
que integraram o projeto Dra-
maturgia: Janelas Aber tas, 
transmitidas via Zoom nos me
ses de abril e maio.
NO PROGRAMA, os ouvin
tes têm a oportunidade de co
nhecer a visão de cada convi
dado sobre a dramaturgia e a 
maneira como ela é abordada 
em seus trabalhos pessoais, em 
entrevistas conduzidas pelos co
ordenadores do curso de Pós
Graduação em Dramaturgia do 
Célia Helena, Marcos Barbosa e 
Samir Yazbek.
“O OBJETIVO é abordar, por 
meio dessa atividade extra da 
escola, a dramaturgia por diver
sos ângulos, criando uma rede 
de afeto e solidariedade que nos 
estimule a seguir pensando o 
nosso teatro nesse momento tão 
desafiador da nossa história”, 
explica Samir Yazbek.
A TEMPORADA do podcast 
do Célia Helena se encerra no 
dia 1º de outubro com o drama
turgo Samir Yazbek sendo en
trevistado por Marcos Barbosa. 
Para mais informações contato 
@celiahelena.com.br e www. 
celiahelena.com.br, ou pelo Tel.: 
(11) 38848294.
O PALCO VIRTUAL traz em 
setembro uma programação es
pecial de artes cênicas: às se
gundasfeiras acontece o Ciclo 
de Leituras; às terças espetácu
los teatrais e nos fins de semana 
a programação é para as crian
ças. Villa (com interpretação 
em Libras) tem apresentações 
dias 22 e 29 de setembro, terças
feiras, às 20 horas (a transmis
são será disponibilizada 15 mi
nutos antes do evento iniciar). 
O espetáculo aborda a impor
tância da memória.
TRÊS MULHERES discutem 
o que fazer com a Villa Grimaldi, 
centro de extermínio durante a 
ditadura chilena. Durante o de
bate, as personagens percebem a 
força do voto bem como refletem 
sobre suas trajetórias. No âma
go do enredo estão a questão 
da memória, os espaços por ela 
construídos, as escolhas suscita
das e o que se aprende, de forma 
coletiva, por meio do passado.
VILLA tem texto de Guillermo 
Calderón e tradução de Maria 
Soledad Más Gandini. A histo
riadora é Sonia Brandão. Flávia 
Strongolli, Rita Pisano e Angela 
Ribeiro são intérpretes sob a di
reção de Diego Moschkovich. 
A atividade gratuita integra a 
programação do Palco Virtual e 
acontece na plataforma de vídeo 
Zoom. Os ingressos podem ser 
reservados por meio da Sympla: 
www.sympla.com.br
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Jane Duboc apresenta Ilustre Criança - Desenhando a Canção
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Bete Dorgam no projeto Dramaturgia: Janelas Abertas

Um jornal que faz a diferença. Há 57 anos. www.gazetazn.com.br

Dicas para começar a investir depois dos 40
Muitas pessoas acreditam 

que depois dos 40 algumas situa
ções ficam incontornáveis, como, 
por exemplo, a falta de planeja
mento financeiro. Entretanto, 
segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística  IBGE  a 
expectativa de vida dos brasilei
ros é de 79,9 anos para mulheres 
e de 72,8 para homens. Pensando 
nisso, aos 40 ainda existe muita 
vida para viver e bastante tempo 
para investir.

Nathalia Arcuri, especialista 
em finanças e fundadora da pla
taforma de entretenimento fi
nanceiro Me Poupe!, reuniu cin
co dicas para quem já passou da 
casa dos 40 anos e quer inves
tir. Mas antes, Arcuri alerta que 
é necessário querer, não só o di
nheiro, mas também fazer as 
ações necessárias para ter bons 
investimentos e estudar, porque 
é por meio da Educação que se 
alcança a liberdade.

Faça simulação de 
investimentos

No site da Me Poupe! dei
xamos disponíveis vários simu
ladores gratuitos e, para quem 
está começando, o melhor é o si
mulador de Juros Compostos. 
Nele é possível colocar o valor 
que a pessoa tem ou gostaria de 
investir. É importante também 
ter metas, entender o motivo 
pelo qual você precisa do valor 
estipulado. A simulação auxilia 
na visualização do objetivo sen
do alcançado e inspira a correr 
atrás.

Saiba o que é essencial

Para isso é importante co
locar no papel para onde o di
nheiro está indo. Uma técnica 
que ensino é pegar os três últi
mos extratos do banco e as três 

últimas faturas do cartão e com 
três canetas de cores diferentes, 
marcar os gastos que não po
dem ser reduzidos com uma cor, 
os que podem ser diminuídos de 
outra e os gastos que podem ser 
eliminados totalmente, com a 
terceira cor. 

Viva dois degraus abaixo

Isso significa diminuir os 
custos de vida, ou seja, morar 
em uma casa com um aluguel 
menor, vender o carro e até tro
car os filhos de escola. O grande 
problema das pessoas é querer 
viver com exatamente aquilo 
que recebe, sem pensar no futu
ro. Uma pessoa de 20 anos pode 
viver apenas um degrau abaixo, 
ou seja, poupar e investir uma 
porcentagem menor da renda, 
porque ela tem mais tempo de 
juros compostos rendendo para 
ela. Já uma pessoa de 40 anos 
ou mais, precisa correr um pou
co mais contra o tempo. Então 
se essa pessoa tem uma renda 
de R$ 3 mil e quer se manter 
vivendo com esse valor, precisa 
encontrar formas para ganhar 
mais R$ 3 mil para investir, por 
exemplo  e um caminho é fazer 
renda extra. 

Crie um boleto pessoal

Ou seja, pague um boleto 
para você mesma, junto com as 
demais contas do mês. Pague 
para a sua versão do futuro. 
Esse boleto nada mais é do que 
o investimento que precisa ser 
feito mensalmente. É recomen
dado que esse valor seja corres
pondente a pelo menos 30% da 
renda mensal. Esse investimen
to deve ser distribuído em re
serva de emergência, aposenta
doria e sonhos de médio/longo 
prazo. 

Invista melhor

Estudar investimentos e sa
ber avaliar as melhores opções é 
fundamental para acelerar os re
sultados. Não adianta seguir as 
outras dicas e deixar o dinheiro 
na poupança, que é um dos pio
res investimentos que há, ainda 
mais com a Taxa Selic a 2% ao 
ano. Atualmente, a forma de ter 
ganhos consideráveis é por meio 
da renda variável, mas é um ter
ritório arriscado que antes de 
ser desbravado, precisa de mui
to estudo e conhecimento.

Acesse: https://mepoupena 
web.uol.com.br/
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A especialista em Finanças é fundadora da maior plataforma de 
entretenimento financeiro do mundo, a Me Poupe!, e impacta 

mais de 15 milhões de pessoas todos os meses


