
São Paulo, 2 de julho de 2021 - Página 7- Imóveis

Programação de férias da Casa Mário 
de Andrade está com inscrições abertas

O Museu Casa Mário de An
drade oferece diversos cursos 
gratuitos e online durante o 
mês de julho. Nos encontros do 
curso (In)visibilidades do Mo
dernismo, mediados por inte
grantes do Projeto Rolê 22, o 
público terá oportunidade de co
nhecer os estudos realizados por 
escritores, artistas e pesquisa
dores que atuam em prol de no
vas releituras do Modernismo, 
com a inclusão de artistas, con
ceitos e práticas que permane
cem desconhecidos do grande 
público. A cada encontro, um 
convidado fará a apresentação 
de sua pesquisa. O curso acon
tecerá pela plataforma Zoom as 
quintasfeiras de julho, dias 1º, 
8, 15 e 22, das 19 às 21 horas. As 
inscrições podem ser feitas até 
o dia de cada encontro no link: 
https://poiesis.education1.com.
br/publico/inscricao/370ffa32cc
1f08b7ad5f2405f126429a

No curso Contribuições 
Banto para a formação do pa
trimônio cultural afrobrasilei
ro serão apresentadas ao públi
co as contribuições Banto e os 
estudos deixados por Mário de 
Andrade sobre as danças dra
máticas do Vale do Paraíba, 
com destaque para as conga
das e suas variações. Os encon
tros acontecerão pelo Zoom as 
terçasfeiras, dias 6, 13, 20 e 27 
de julho, das 19 às 21 horas. As 
inscrições estão disponíveis até 
o dia 6 de julho no link: https://
poiesis.education1.com.br/pu
blico/inscricao/ef8ff9dcba0ea0f
66f02b9d355fb860c

A conturbada amizade en
tre Anita Malfatti e Mário de 

Andrade à luz da produção ar
tística da pintora de O homem 
amarelo e a recepção crítica 
do autor de Macunaíma será o 
tema do curso Anita Malfatti e 
Mário de Andrade: Encantos e 
reveses. As aulas serão minis
tradas as quartasfeiras, 7, 14, 
21 e 28 de julho, das 19 às 21 ho
ras, pela plataforma Zoom. Para 
se inscrever, é necessário aces
sar até o dia 7 de julho este link: 
https://poiesis.education1.com.
br/publico/inscricao/6198bcc
65620c22e218168ab511b86e3

A casa de Mário de Andrade 
era um importante ponto de en
contro para os amigos moder
nistas. Em vídeo realizado pelo 
educador Arthur Major, serão 
apresentados os frequentadores 
assíduos da casa, que viriam a 
compor o Grupo dos Cinco, com
posto por Mário de Andrade, 

Anita Malfatti, Tarsila do 
Ama ral, Oswald de Andrade 
e Menotti Del Picchia. A ativi
dade será disponibilizada pelo 
Instagram do Museu no dia 15 
de julho às 16h30.

Na atividade:  As músicas do 
turista aprendiz, com exemplos 
musicais e narrativas direciona
das ao público infantojuvenil, 
os participantes terão oportu
nidade de conhecer a pesquisa 
musical realizada por Mário de 
Andrade, na década de 1920, pe
las regiões Norte e Nordeste do 
País, que resultou em seu livro 
O turista aprendiz. Pelo Zoom, 
a atividade será realizada no dia 
17 de julho, das 16h30 às 18 ho
ras. As inscrições estão aber
tas até o dia do evento https:// 
poiesis.education1.com.br/
publico/ inscricao/6198bcc
65620c22e218168ab511b86e3
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As atividades dedicadas ao escritor modernista promovem 
discussões sobre sua vida e obra

Operação Baixas Temperaturas 2021 
realiza acolhimento de pessoas em 

situação de rua na cidade de São Paulo
O Plano de Contingência 

para Situações de Baixa Tempe
ratura de 2021, iniciada em 30 
de abril, é executado nas seis 
regiões do município de São 
Paulo, quando a temperatura 
atinge o patamar igual ou in
ferior a 13°C, ou sensação tér
mica equivalente. As equipes 
do Consultório na Rua e do 
Redenção na Rua trabalham de 
forma conjunta com profissio
nais do Serviço Especializado 
de Abordagem Social (Seas) da 
Smads. 

Sobre o atendimento à pes
soa em situação de rua  Con
siderando as características da 
pessoa em situação de rua, sua 
vulnerabilidade social e de saú
de, a Prefeitura de São Paulo 
possui seis equipes do Redenção 
na Rua (com foco na região da 
Luz, na chamada Cracolândia) 
e 26 equipes do Consultório na 
Rua distribuídas nas seis Coor
denadorias Regionais de Saúde 
(CRSs) do município. Cabe sa
lientar ainda que a cidade pos
sui 468 Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs), que são a prin
cipal porta de entrada para a 
Rede de Atenção à Saúde (RAS), 
que coordena as ações e servi
ços disponibilizados à popula
ção, além de Assistências Mé
di cas Ambulatoriais (AMAs), 
Unidades de Pronto Aten di
mento (UPAs) e o Serviço de 

Atendimento Móvel de Ur
gên cia (Samu) e hospitais 
municipais. 

A Prefeitura orienta que a 
população informe a localização 
de pessoas desabrigadas pelo 
156 para que as equipes possam 
realizar o acolhimento nos pon
tos necessários.
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Pessoas desabrigadas são as mais afetadas durante 
o período de baixas temperaturas

Palácio dos Bandeirantes ganha 
iluminação em homenagem ao 

Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+
O Governo de São Paulo ilu

minou na última segundafei
ra (28), a fachada do Palácio 
dos Ban deirantes com as cores 
do arcoíris em homenagem ao 
Dia Internacional do Orgulho 
LGBTQIA+, comemorado nes
te 28 de junho. A data tem como 
um dos objetivos conscientizar 
as pessoas sobre a importância 
do combate à homofobia. 

As sedes da Secretaria da 
Justiça e Cidadania e da EMTU 
em São Bernardo do Campo 
também foram iluminadas em 
homenagem à data. “Uma so
ciedade sem preconceitos ou 
discriminação é mais justa e li
vre”, afirmou o governador João 
Doria.
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Sedes da Secretaria da Justiça e Cidadania e da EMTU 
em São Bernardo do Campo também foram iluminadas


