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Livros Novos
ALÉM DA MODA (DVS
Editora) - Entre 195 países,
o Brasil é o nono maior mercado de consumo de roupas do mundo. Se considerar apenas os emergentes, a
posição nacional sobe para
quarto lugar. Quem traz à
tona este debate e nas mais
variadas frentes dentro do
segmento é o consultor de
estilo Reginaldo Fonseca.
Em seu livro, o empresário faz reflexões
acerca da moda,
além da roupa e o que
representa
no
cotidiano e no comportamento
das pessoas.
“A moda vai
se transformando
no
decorrer dos
tempos,
e
precisamos
ir, nesse sentido, ao encontro
das
novas situa
ções, adaptando-nos a
tudo o que
acontece no

planeta e na vida”, propõe o escritor em sua obra.
A ideia é lançar um diálogo sobre as transformações atuais como: consumo
no novo mundo, profissional do futuro, democratização da moda, mudanças de
comportamento, o mundo
digital e também trata de
brasilidade, sustentabilidade, poluição, veganismo e
inclusão.

Sítio dos Morrinhos está entre as
casas de taipas preservadas na cidade
O Sítio dos Morrinhos foi
originalmente a sede de um
sítio da família Baruel, que
deu origem a história da região de Casa Verde.
Em 1902, a área foi levada a leilão e arrematada
pela Associação Pedagógica
Paulista, como representante do Mosteiro de São
Bento, servindo como chácara para descanso de seus
membros.
Em 1952, o Mosteiro de
São Bento fez um acordo
com uma empresa de loteamento, dando origem
ao bairro Jardim São
Bento. Desde então,
a área corresponden
te ao Sítio dos Morri
nhos tornou-se uma
propriedade
parti
cu
lar, que foi doada para a Prefeitura
do Município de São
Paulo no mesmo ano.
Essas e outras
casas de taipas são
administradas pela
Secretaria Municipal
da Cultura e, a maioria, pode ser visitada,
pessoalmente ou pelo
site oficial do Museu
da Cidade.

Casa do Bandeirante
(Butantã). Praça Monteiro
Lobato, s/nº. Terça a domingo, das 9 às 17 horas.
Casa do Sertanista (Ca
xingui). Praça Ênio Barbato,
s/nº - Caxingui. Terça a domingo, das 9 às 17 horas.
Casa do Tatuapé. Rua
Guabiju, 49, Tatuapé. Terça
a domingo, das 9 às 17
horas.
Sítio Mirim. Rua Dr. Assis

Ribeiro, s/nº - São Miguel
Paulista.
Casa do Sítio da Ressaca.
Rua Nadra Raffoul Mokodsi,
3 - Jabaquara. Unidade temporariamente fechada para
visitação.
Sítio Morrinhos. Rua San
to Anselmo, 102 - Jd. São
Bento. Terça a sexta, das 10
às 16 horas. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 17
horas. Fechado entre 13/5 e
20/6/2022.
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Além da casa sede, o Sítio dos Morrinhos tem outras
construções anexas e extensa área verde

