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Festival Carnivoria acontece 
neste final de semana

Entre os dias 25 e 26 de setem-
bro, 2 e 3 de outubro, das 12 às 22 
horas, o Festival Car nivoria está de 
volta ao Shop ping Center Norte em 
mais uma edição do maior festival 
de churrasco do País. Nesta edição, 
o evento irá disponibilizar um incrí-
vel cardápio on-line com pré-venda 
e ingressos limitados para 250 pes-
soas a cada ciclo de duas horas, evi-
tando aglomerações, cumprindo to-
dos os protocolos sanitários para a 
Covid-19. 

Carnes premium, cervejas artesa-
nais e shows ao vivo fazem a atmos-
fera do Carnivoria uma experiência 
única, combinadas a uma viagem de 
sabores e texturas que o melhor do 
churrasco mundial oferece. 

 Foram selecionados para com-
por os cardápios, os cortes queridi-
nhos do churrasco mundial como a 
tradicional Costela de Chão, Texas 
Brisket, Bife Chorizo e linguiças 
especiais. 

As grelhas são comandadas por 
grandes nomes da gastronomia, 
como Fernando Possenti, do reality 
show BBQ Brasil do SBT. 

 A diversão de pais, mães e filhos 
é garantida também em um ambien-
te recreativo com brincadeiras e ofi-
cinas. O evento também conta com 
espaço pets. 

 Vendas antecipadas 
(sujeito a lotação)

Site: app.eyepass.com/carnivoria  
Ingresso/prato 2 pessoas (R$ 169,70) 
Ingresso/prato família 4 pes soas 
(R$ 319,70) 
Ingresso/prato kids (R$ 39,70) 

Local:  Estacionamento B que está 
localizado na Travessa Ca sal buono, 
120 - Vila Guilherme
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O maior evento de churrasco do Brasil estará no 
Center Norte neste final de semana

No último domingo (19), o ator 
LUIS GUSTAVO morreu, aos 
87 anos, em decorrência de 
complicações de um câncer de 
intestino. Considerado um dos 
grandes nomes da dramaturgia 
brasileira, o ator Luis Gustavo 
atuou em personagens emble-
máticos como: Mario Fofoca, de 
“Elas por Elas” (1982), Vavá, de 
“Sai de Baixo” (1996 a 2002), e 

Beto Rockfeller (1968). Casado 
com Cris Botelho, o ator teve 
dois filhos: Luis Gustavo, de seu 
relacionamento com Heloísa 
Vidal; e Jéssica, fruto do ca-
samento com a atriz Desireé 
Vignolli. Ele deixa também a 
neta, Marina, e os sobrinhos: 
os também atores Tato Gabus 
Mendes e Cassio Gabus Mendes.

Na última segunda-
feira (20), a atriz e co-
mediante MARINA 
MIRANDA, 90 anos, 
morreu no Rio de 
Janeiro. Desde do-
mingo (19), Marina 
es tava internada no 
Hospital Miguel Cou-
to, no Leblon, na Zona 
Sul, com quadro gra-
ve. A atriz, que sofria 
de Alzheimer, esta-
va com infecção uriná-
ria e doença pulmonar. 
Marina trabalhou em 
programas como: “A 
Escolinha do Professor 
Raimundo”, onde in-
terpretava a Dona Cha-
ranga, e “Balança, Mas 
Não Cai”. Em 1977, 
fez a novela “Dona 
Xepa” ao lado de Yara 
Cortes e Nívea Maria. 
Participou também 
de minisséries como 
“Tenda dos Milagres”, 
em 1985, e nos anos 
1990 fez “O Dono do 
Mundo”.

O ator WILLIE GARSON, 57 
anos, conhecido por sua atuação 
nas séries “Sex and the City” e 
“White Collar”, morreu. A causa 
da morte não foi revelada. Garson 
interpretava o agente de talentos 
Stanford Blatch, o melhor ami-
go homem da protagonista de 
“Sex and the City” entre 1998 e 
2004, e nos dois filmes da série. 
Ele ia repetir o papel na continu-
ação da história na TV, “And just 
like that...”. Ao longo da carreira, 
o americano trabalhou em diver-
sas produções, esteve em séries 
como “White Collar”, “Hawaii 
Five-0” e “Supergirl”.  No cine-
ma, teve participações em filmes 
como “Feitiço do tempo” (1993), 
“Quem vai ficar com Mary” e 
“Quero ser John Malkovich” 
(1999).

LUCAS DO VALLE, de 29 
anos, neto do jornalista Luciano 
do Valle, morreu na sexta-feira 
(17), dois dias depois de ser ba-
leado na cabeça durante um as-
salto, no Ipiranga, Zona Sul de 
São Paulo.

Fotos: Divulgação

Sistema on-line foi lançado para 
facilitar a votação para a eleição do 

Conselho Municipal de Política Urbana
A Prefeitura de São Pau lo, 

por meio da Secretaria Muni-
cipal de Urbanismo e Licen-
cia mento (SMUL), lançou um 
sistema on-line para facili-
tar a consulta do local de vota-
ção para a eleição do Conselho 
Municipal de Política Urbana 
(CMPU), que ocorre em 3 de 
outubro, das 9 às 17 horas, em 
cada uma das 32 subprefeituras 
da cidade.

A ferramenta de busca está 
disponível no site oficial da 
eleição CMPU 2021. Para con-
ferir em qual subprefeitura 
votar, basta digitar o número 
da zona eleitoral presente em 
seu título eleitoral e clicar em 
“Pesquisar”. Caso não saiba a 
numeração, o portal da CMPU 

disponibiliza um link para a 
consulta na página da internet 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE).

O munícipe deverá vo-
tar no local corresponden-
te à subprefeitura onde sua 
zona eleitoral se encontra. Ao 
todo, a eleição de represen-
tantes da sociedade civil para 
o Biênio 2021-2023 ocorre-
rá em 58 zonas eleitorais, 
abrangendo as 32 subprefei-
turas da cidade.

Nos locais poderá votar 
qualquer cidadão acompanha-
do de título eleitoral emitido 
até 31 de dezembro de 2020 e 
de documento oficial de identi-
ficação original com foto. Cada 
eleitor votará em um único 

segmento e terá direito a um 
único voto.

Para a eleição deste ano, 
dois segmentos poderão ser 
votados: Associações de Bairro 
e Movimentos Culturais. Eles 
foram os únicos com mais de 
uma candidatura habilita-
da. Os demais segmentos que 
compõem o conselho, tiveram 
os candidatos automaticamen-
te eleitos em razão da falta de 
concorrência ou indeferimen-
to de inscrições.

Acesse o site que reúne to-
das as informações sobre o 
processo eleitoral do Con  selho 
Municipal de Po lítica Urba na: 
https://www.eleicaocmpu2021.
prefeitura.sp.gov.br/consultar- 
local-de-votacao/


