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“Descobrindo Paris”, na Linha 4-Amarela, traz um 
registro imagético da cidade luz sob a ótica de pai e filho

Usando técnicas e equipa-
mentos diferentes, Fabio Ávila 
e Yannick Ávila, pai e filho, ho-
menageiam, em épocas distin-
tas, a capital francesa, uma das 
cidades mais fotografadas e ce-
lebradas do mundo. O resulta-
do desse trabalho pode ser visto 
em maio, junho e julho em três 
estações da ViaQuatro, conces-
sionária responsável pela ope-
ração e manutenção da Linha 
4-Amarela do Metrô.

A Mostra “Descobrindo Paris 
- olhares e percepções de um pai 
e de um filho” apresenta a cida-
de sob a ótica de quem a bem a 
conhece, e, por ela, estabeleceu 
uma relação de afeto profundo. 
Mineiro, Fábio foi para Paris em 
1972, ainda bem jovem, e lá vi-
veu por sete anos.

Seu filho, nascido em São 
Paulo há 34 anos, também teve o 
mesmo destino, estabelecendo-se 
na capital francesa depois de viver 
um tempo no Brasil e na Costa 
do Marfim, país de origem de sua 
mãe. As imagens foram captura-
das nos últimos cinco anos.

“Apresentamos a cidade pelo 
viés dos sentidos - as flores dos 
jardins de Paris, por exemplo 

- e registramos também feições, 
edificações seculares, monumen-
tos e as famosas pontes”, diz 
Fábio. Yannick considera a capi-
tal da França sua casa, mas acre-
dita que a vivência no Brasil e na 
Costa do Marfim o faz enxergar 
a cidade de um jeito diferente do 
usual - suas fotos mostram pe-
quenos detalhes, formas e luzes.

“Essa Mostra, com sua be-
leza, integra os objetivos da 
ViaQuatro, pois buscamos sem-
pre levar ao público temas di-
versos, proporcionando mo-
mentos de cultura, reflexão, 
aprendizado, encantamento”, 
diz Juliana Alcides, gerente de 
Comunicação e Sustentabilidade 
da ViaQuatro.
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Fotografias de Fabio e Yannick Ávila podem ser conferidas de maio a julho, 
nas estações Oscar Freire, Paulista e Higienópolis-Mackenzie

HORÓSCOPO
Áries - 21 mar a 20 abr

Momento de expor as ideias na área pro-
fissional. Procure conversar com a pessoa 
amada.

O otimismo ajudará a vencer as difi-
culdades. O romance necessitará de 
compreensão.

Câncer - 21 jun a 20 jul
Descoberta de novo horizonte na carreira. 
Possibilidade de viagens a negócios.

Libra - 23 set a 22 out
Encarar as dificuldades trará bons resulta-
dos. Momento de usar a razão nos assun-
tos familiares.

Capricórnio - 22 dez a 21 jan

A caminho, proposta de empreendi-
mento. Rever amizade do passado trará 
alegria.

Touro - 21 abr a 20 mai

Mudanças rápidas no ambiente de traba-
lho. A alteração de ânimo poderá trazer 
conflitos.

Leão - 21 jul a 22 ago

A liderança no trabalho mostrará uma di-
reção. O stress poderá afetar o físico. Se 
cuida.

Escorpião - 23 out a 21 nov

A ansiedade poderá ser prejudicial nos ne-
gócios. Não abuse de remédios.

Aquário - 22 jan a 19 fev

A comunicação ajudará chegar ao sucesso. 
Novidades no relacionamento amoroso.

Gêmeos - 21 mai a 20 jun
A prudência usada com sabedoria atingirá 
o sucesso. O triunfo chegará com harmo-
nia e equilíbrio.

Virgem - 23 ago a 22 set
O bom senso no trabalho ajudará no de-
sempenho. A estabilidade financeira trará 
o bem-estar.

Sagitário - 22 nov a 21 dez
Começo de novas atividades com tranqui-
lidade. Saber distinguir as amizades mos-
trará um novo caminho.

Peixes - 20 fev a 20 mar

Consultas: leitura de Tarô, Numerologia Cabalística, Runas,  
terapia com Florais Dr. Bach.
Cursos: Aprenda a ler e interpretar o Baralho de Tarô e as Runas.
Atendimento: Presencial ou Skype (pessoa física ou empresas).
Instagram: @naia.terapeuta
Contato: 11 - 96515-041428

De
21/5 a 

27/5

Por Naiá Giannocaro

Jequiti apresenta novo 
hidratante para os pés: 
Sensi Meia de Silicone

Pés macios, sem umidade 
e hidratados por 24 horas ago-
ra são uma realidade com o 
novo Sensi Meia de Silicone, da 
Jequiti. Já na primeira aplica-
ção, o hidratante repara a as-
pereza e melhora a aparência 
da pele seca e escamosa dos pés, 
além de promover hidratação 
prolongada e maciez.

Enriquecida com silico-
ne e manteiga de karité, a fór-
mula é dotada da tecnologia 
Reparasensi, exclusiva da mar-
ca, que provê hidratação repara-
dora. Com isso, é criada uma es-
pécie de filme protetor sobre a 
pele que retém a hidratação por 
muito mais tempo!

Com caminho olfativo floral, 
a fragrância do hidratante traz 
notas confortáveis de leite e 
amêndoa, aliadas à feminilidade 
da rosa, da violeta e do lírio do 

vale, e que por fim são envelo-
padas pelo musk e pelo leve dul-
çor da baunilha. Prática e com-
pleta, a linha Sensi, da Jequiti, 
é dedicada aos cuidados diários 
e oferece hidratação e cuidado 
com benefícios funcionais.

Notas de Saída - Leite, 
Amêndoa e Acorde Aldeídico;

Notas de Corpo - Rosa, 
Violeta e Lírio do Vale;

Notas de Fundo - Musk, 
Baunilha e Acorde Powdery;

Caminho Olfativo - Floral.
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Bilheterias da CPTM e Metrô passam a 
comercializar somente o Bilhete Digital QR Code

Desde o dia 26 de abril as 
bilheterias de 16 estações da 
CPTM e do Metrô passaram a 
vender exclusivamente bilhe-
tes QR Code no lugar do bilhete 
de papel unitário, o Edmonson. 
Até o final de maio, todas as bi-
lheterias estarão adequadas ao 
novo padrão de vendas. Além 
de oferecer mais facilidade para 
o cidadão e de ser um sistema 
mais seguro, a estimativa de 
economia com uso do bilhete di-
gital pode chegar a R$ 100 mi-
lhões anuais.

Os Bilhetes Digitais QR Code 
podem ser utilizados nas catra-
cas sinalizadas e preparadas com 
a tecnologia, impresso ou digital 
direto da tela do celular, aproxi-
mando o código do leitor indica-
do. O valor é o mesmo do pago 
na compra do antigo bilhete uni-
tário, R$ 4,40 por passagem, po-
dendo ser adquiridos até qua-
tro unidades de uma vez. Após a 
compra na bilheteria, o bilhete é 
impresso para que o passageiro 
use nas catracas. Mesmo sem ter 
uma data de validade, no caso do 
Bilhete Digital QR Code impres-
so, a recomendação é de que ele 
seja utilizado em até 72 horas 
após a emissão, para evitar que a 
impressão do código sofra danos. 
Para garantir o melhor uso na 
sua versão impressa, também é 
recomendado que não o amasse, 
dobre, rasgue ou molhe, inclusi-
ve com álcool em gel, para evitar 
que o QR Code seja inutilizado, e 
que, após o uso, o papel seja des-
cartado na lixeira mais próxima.

Para ajudar nesse período 

de mudança, profissionais iden-
tificados estarão nas estações 
para auxiliar os passageiros no 
uso do novo bilhete nos horários 
de pico. Os passageiros tam-
bém podem contar, sempre, com 
atendimento 24 horas, todos os 
dias da semana, pelo WhatsApp 
(11) 3888-2200.

Os passageiros que ainda ti-
verem o bilhete unitário anti-
go (Edmonson), poderão utili-
zá-lo normalmente nas estações, 
mesmo após o encerramento da 
sua comercialização nas bilhete-
rias. Ainda não existe uma data 
definida para que o antigo bilhe-
te unitário deixe de ser aceito e, 
assim que haja essa definição, a 
população será comunicada com 
antecedência.

TOP - Bilhete Digital 

QR Code

O TOP, novo Bilhete Digital 
QR Code para embarque na 
CPTM e no Metrô de SP, foi lan-
çado em dezembro de 2020. O 
novo bilhete também está dis-
ponível no formato digital e 
pode ser comprado pelo aplicati-
vo TOP, disponível para Android 
e IOS. Neste caso, o pagamento 
deve ser feito com cartão de débi-
to ou crédito e o passageiro pode 
comprar até 10 unidades por vez.

Todas as estações da CPTM 
e do Metrô estão aptas para o 
uso do Bilhete Digital QR Code, 
impresso ou no celular, nas ca-
tracas sinalizadas e preparadas 
com a tecnologia para leitura 
do código. Para mais informa-
ções sobre o Bilhete Digital QR 
Code: www.boradetop.com.br
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A troca do antigo bilhete de papel (Edmonson) será realizada de forma gradual

Palestras e cinco mil vagas de estágios são
oferecidas no evento “Se joga na carreira”

Nos próximos dias 26 e 27 
de maio, das 14 às 18 horas, a 
Universidade Paulista (UNIP) 
e o Centro de Integração Em-
presa-Escola (CIEE) realizam 
o evento “Se Joga na Carreira”. 
Gratuitamente de forma on-line e 
ao vivo, a atividade oferecerá aos 
interessados o acesso a mais de 
cinco mil vagas de estágios em ní-
vel nacional, em empresas cadas-
tradas junto ao CIEE, certifica-
dos de participação e 10 palestras, 
conduzidas por quem realmente 
sabe muito de Profissionalização, 
Empregabilidade, Psicologia vol-
tadas aos Recursos Huma nos, 
Negócios e Mercado de Tra balho: 
mestres e doutores da UNIP, es-
pecialistas do CIEE e de quem 
entende de exposição e recolo-
cação via Linkedin, conferencis-
tas do Google, da TV Globo e da 

Associação Brasileira de Recursos 
Humanos (ABRH).

O alcance de informações 
das palestras será amplo pelo 
teor, importância e atualidade 
dos assuntos apresentados, ten-
do em vista o sucesso no merca-
do de trabalho, tais como:

•Habilidades profissionais, com
petências técnicas e comporta-
mentais como, por exemplo, as 
Soft Skills:  capacidade de gerir 
e atuar em equipe, de resolver 
conflitos e liderar.
•A Lei do Estágio e como apro-
veitar o máximo dela;
•A construção de carreiras da 
modernidade, entre elas, a de 
Marketing Digital, tão condi-
zente durante a pandemia e no 
pós-pandêmico, em que nada 
mais será como antes;

•A importância da inclusão e da 
diversidade, vistas como práticas 
de responsabilidade social e tam-
bém como geradoras de lucro nas 
organizações. Segundo a pesqui-
sa “A Diversidade como Alavanca 
de Performance”, da consulto-
ria americana McKinsey, promo-
ver a diversidade e a inclusão de 
gênero, raça, orientação sexual, 
cultural e de portadores de ne-
cessidades especiais traduzem-se 
igualmente em vantagens com-
petitivas no mundo dos negócios.
•As ferramentas para destacar
se no Linkedin, maior comuni-
dade profissional do mundo.

 
Para conhecer a programa-

ção de palestras e inscrever-se, 
basta acessar a qualquer tempo 
nos dias do evento  www.unip.br/
eventos-unip/sejoganacarreira

Falta de iluminação em avenida 
deixa moradores apreensivos

De acordo com morado-
res do bairro Jardim Guançã, a 
Avenida Manuel Antônio Gon-
çalves a partir do número 386 
até o número 820, permaneceu 
sem iluminação pública por vá-
rios dias, apesar do protocolo re-
gistrado em 06/05/2021 junto a 
Ilume. 

 Entramos em contato com 
a Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Coordenadoria de 
Gestão da Rede Municipal de 
Iluminação Pública (ILUME), 
e foi informado que a equipe 
de manutenção compareceu, 
no último dia 12/5, à Avenida 
Manuel Antônio Gonçalves e 
restabeleceu a iluminação pú-
blica do local ao substituir um 
relé fotoelétrico. De acordo com 
a Subprefeitura Vila Maria/
Guilherme, o canteiro central 
da via está sob linha de trans-
missão de energia elétrica, por 
essa razão sua zeladoria é de 
responsabilidade da concessio-
nária ENEL.

Segundo o leitor Felipe 
Lainetti, a iluminação de fato 
foi reestabelecida, porém os ser-
viços de zeladoria que caberiam 
à Enel ainda não foram realiza-
dos. A Prefeitura de São Paulo 
informou que foi realizada ins-
peção no local em 13 de maio 
de 2021, em que ao constatar 
presença de mato alto, entulho 
e resíduos orgânicos, os agen-
tes de campo deram as orienta-
ções aos moradores do entorno 

e procederam com desratização 
dos bueiros.

Além de ter sido feita uma 
solicitação de limpeza do cantei-
ro para a Subprefeitura da Vila 
Maria/Vila Guilherme, a equipe 
deve retornar em duas semanas 
para dar continuidade ao trata-
mento contra roedores.

Para combater o acúmulo de 
lixo nas ruas, a colaboração da 
população é fundamental des-
cartando corretamente resídu-
os e entulhos.  

O descarte irregular de ma-
terial em vias públicas está su-
jeito a multa no valor de R$ 
819,81 (abaixo de 50kg) até 
R$ 17.447,82 (acima de 50kg), 

conforme os artigos 160 e 161 
da Lei 13.478/02, além de ser 
considerado crime ambiental.  
O Município disponibiliza a 
Central SP156 (telefone, aplica-
tivo e site  https://sp156.prefei-
tura.sp.gov.br.

Para descartar corretamen-
te matérias inservíveis e entu-
lhos, a Subprefeitura Vila Maria 
/Vila Guilherme dispõe de três 
endereços de ecoponto: 

•Ecoponto Vila Guilherme: Rua 
José Bernardo Pinto, nº 1480;
•Ecoponto Vila Sabrina: Ave
nida dos Poetas, 931;
•Ecoponto Vila Maria: Rua Cu
ruçá, 1.700.
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Ilume enviou equipe de manutenção à Avenida Manuel Antônio Gonçalves, 
mas falta serviço de zeladoria no canteiro central

Jardim Guançã 

Visite nosso site: www.gazetazn.com.br


