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Na edição anterior erramos:

Em entrevista, página 03, final da primeira coluna, 
o nome correto é Federico Garcia Lorca.

Em evento, página 05, último parágrafo, o nome 
correto do artista plástico é Ricardo Augusto 
Tavares Pinho. 
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editorial

ICAL e a
Pegada de Carbono

O  I C A L f o i  c o n v i d a d o  p e l o  
superintendente da Associação 
Comercial de São Paulo, Dr Dimitrie 
Josif Gheorghiu, a fazer parte de um 
pool de ONGs, associações e empresas 
preocupado com a Pegada de 
Carbono.

No dia 08 de agosto, a diretoria do ICAL 
esteve no evento que deu o start ao 
processo de conscientização para a 
redução de emissão de CO², na APAS – 
A s s o c i a ç ã o  P a u l i s t a  d e  
Supermercados. Parlamentares, 
empresários, artistas e representantes 
de ONGs ambientalistas também 
participaram.

A ideia é mobilizar entidades, 
empresas e grupos preocupados com a 
emissão de gases maléficos para a 
camada de ozônio para diminuir ao 
máximo a possibilidade de um colapso 
ambiental por conta do péssimo uso 
que é feito da natureza, em 
decorrência dos excessos do próprio 
ser humano. Daí inicia-se a Pegada de 
Carbono, que é uma maneira de medir 
o impacto que cada ser humano causa 
no meio ambiente.

Com a Pegada de Carbono será 
possível conhecer quanto é emitido de 
CO² (Dióxido de Carbono) nas ações no 
dia-a-dia. Com esses dados e pequenas 
mudanças de hábitos de todos existe a 
possibilidade de se conseguir alcançar 
a redução desse impacto.

Quando vamos de carro para o 
trabalho, ou  acendemos as luzes de 
nossa casa, ou durante o vôo de um 
avião, é utilizado combustível fóssil, 
como petróleo, carvão e gás. Durante 
a queima desses combustíveis fósseis 
são emitidos Gases do Efeito Estufa 
(GEE), como o CO², que contribuem 
para o aquecimento global.

Algumas maneiras de reduzir ou 
neutralizar a Pegada de Carbono é usar 
menos o automóvel, aumentar a 
eficiência energética das casas, viajar 
menos de avião... Há sites e 
ferramentas que ajudam e ensinam 
cada um a calcular a sua pegada.

Última notícia: No dia 24 de agosto 
aconteceu a 10ª Conferência de 
Produção Mais Limpa e Mudanças 
Climáticas da Cidade de São Paulo no 
Memorial da America Latina cujo tema 
principal foi a Pegada de Carbono: nós 
paulistanos frente às mudanças 
climáticas. A Conferência, idealizada 
pelo Vereador Gilberto Natalini e 
promovida pela Câmara Municipal de 
São Paulo, teve por objetivo promover 
o debate entre o poder público, a 
iniciativa privada, estudiosos e a 
sociedade civil sobre assuntos 
relacionados ao meio ambiente, às 
boas práticas de produção mais limpa 
e à sustentabilidade. O tema reflete a 
preocupação do Vereador Natalini, 
presidente da Comissão de Meio 
Ambiente da Câmara Municipal, com o 
cotidiano do cidadão. Com esse 
evento, os paulistanos estarão à frente 
da iniciativa. Mais informações sobre o 
assunto acessar o site do vereador: 
www.natalini.com.br

Colaboração: Ana Maria Maruggi
Edição: Célia Gennari

40% do CO² despejado na atmosfera é
proveniente das industrias
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100 anos de Theatro Municipal
3setembro 2011

comemoração

O Theatro Municipal de São Paulo, 
nosso cartão postal, é um dos mais 
bonitos teatros do Brasil. Fundado e 
aberto ao público em 1911, completa 
em 2011 o seu Centenário.

Possui uma arquitetura semelhante 
aos grandes teatros da Europa, 
baseado no salão de ópera de Paris. 
Seu estilo representa os meados do 
século XIX: Renascentista, Barroco 
setecentista, finalizando com um 
pouco de Art Nouveau. Construído no 
Antigo Morro do Chá, onde funcionava 
o Teatro São José, foi projeto de 
Cláudio Rossi, desenho de Domiziano 
Rossi e construído pela equipe técnica 
de Ramos de Azevedo.

O espaço do Theatro foi palco de vários 
eventos da sociedade paulistana, dos 

antigos barões do café, como a 
Semana de Arte Moderna de 22 – 
evento cultural que deu início à Arte 
Moderna no Brasil.

Sua inauguração foi com a ópera “O 
Guarani”, de Carlos Gomes, seguida 
pela ópera “Hamlet” de Ambroise 
Thomas. E, agora, para celebrar o 
Centenário, em 12 de setembro de 
2011, o Theatro Municipal de São Paulo 
sofreu a terceira obra, bem mais 
complexa que as demais, por restaurar 
todo o edifício e modernizar o palco.

Hoje em dia, além de oferecer ao 
públ ico  óperas,  concertos  e  
espetáculos de dança, o corpo 
artístico do Theatro Municipal de São 
Paulo é composto pela Orquestra 
Sinfônica Municipal, Orquestra 
Experimental de Repertório, Balé da 
Cidade de São Paulo, Quarteto de 
Cordas da Cidade de São Paulo, Coral 
Lírico, Coral Paulistano e as Escolas de 
Dança e de Música de São Paulo.

Possui novos roteiros de visitas 
monitoradas, um programa de 
formação de plateias e o café, com 
capacidade para 38 pessoas e 
decoração assinada pelos irmãos 
Campana, já foi tema de matéria no 
The New York Times.

O Theatro Municipal de São Paulo 
passou de departamento da Secretaria 
Municipal de Cultura à fundação 
pública de direito público em 27 de 
maio de 2011, o que confere maior 
agilidade e autonomia à gestão.

Colaboração: Dinah Ribeiro de Amorim
Edição: Célia Gennari 
Fotos: Sylvia Masini/Divulgação SMC-PMSP

16, às 21 horas; 17, às 20 horas e 18, às 17 horas

Ópera de GIUSEPPE VERDI
ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL e CORAL LÍRICO
ABEL ROCHA direção musical e regência. FELIPE 
HIRSCH direção cênica. Acontecerá a variação do 
elenco.

Participação especial CELINE IMBERT como 
Giovanna; STEPHEN BRONK (Conde de Monterrone); 
DAVI MARCONDES (Marullo); EDUARDO TRINDADE 
(Matteo Borsa);

13, às 21 horas

C R I S T I N A  O R T I Z  p i a n o  ( c o n v i d a d a )
Johann Sebastian BACH
transcrição Wolfgang Amadeus MOZART
Prelúdio e Fuga n° 5 em Ré Maior
Frederic CHOPIN
Concerto n° 1, Op. 11

18, às 11 horas

Concerto em comemoração ao Centenário do TMSP
JAMIL MALUF regência. ROSANA LAMOSA soprano. 
FERNANDO PORTARI tenor.

21, 22, 23, às 21 horas e 24, às 20 horas

A Grande Missa de WOLFGANG AMADEUS MOZART.

25, às 11 horas

ABEL ROCHA regência. GILBERTO TINETTI 
e FERNANDO LOPES pianos.

27, 28 e 30, às 21 horas

Paraíso Perdido
coreografia ANDONIS FONIADAKIS. música e 
partitura original JULIEN TARRIDE. 

RIGOLETTO

QUARTETO DE CORDAS DA CIDADE DE SÃO PAULO 

ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE REPERTÓRIO

BALLET DE LEIPZIG

ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL

BALÉ DA CIDADE DE SÃO PAULO

agenda de setembro

THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Praça Ramos de Azevedo, s/nº - Centro - SP
Telefone: (11) 3397-0300
email: teatromunicipal@prefeitura.sp.gov.br 

serviço
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lançamento

cinema

2ª Mostra 3M de Arte Digital
O Amigo Imaginário

Nuvem de Pó

Com o compromisso de discutir a 
produção artística contemporânea 
que uti l iza cada vez mais 
ferramentas digitais em sua 
produção, a 3M do Brasil realiza a 
2ª. Mostra 3M de Arte Digital sob um 
novo olhar. Desta vez o curador 
convidado, Julius Wiedemann, 
apresenta trabalhos de artistas de 
diversas partes do mundo, com a 
proposta de trazer ao público 
brasileiro uma arte digital mais 
c o n c e i t u a l  e  i n t e r a t i v a ,  
convergente em diferentes mídias – 
vídeo, computador, celular, cinema 
– todas aliadas às mais avançadas 
plataformas tecnológicas. Os 
trabalhos são, em sua maioria, 
propostas artísticas interativas, 
o n d e  o  v i s i t a n t e  é  p e ç a  
fundamental para completar a 
criação da obra. Com mecanismos 
simples e amigáveis, a exposição 
mostra que arte de vanguarda e 
tecnologia de ponta são acessíveis e 
atrativas a todos os públicos.

O Assalto ao Banco Central - um bom filme nacional, despretensioso, com 
atores corretos e que mostra, com muito realismo, os preparativos e as cenas 
do assalto num sistema bem elaborado de flash-back que dá dinamismo e 
credibilidade às ações. Policial.

Também está passando um filme francês no Espaço Unibanco 4, na R. Augusta, 
com Catherine Deneuve: Potiche, a esposa troféu, que vale pelo inusitado das 
situações domésticas bem estruturadas e que reservam algumas surpresas bem 
humoradas. Comédia.

No dia 6 de agosto, a associada do ICAL 
Suzana da Cunha Lima, ofereceu uma 
noite de autógrafos no lançamento do 
seu livro de contos “O Amigo 
Imaginário” o evento aconteceu no 
Clube Alto dos Pinheiros, na Capital. 
Suzana, também autora do romance 
“Virando Páginas”, ofereceu aos 
presentes a apresentação de uma 
dramatização de um dos seus contos. A 
encenação ficou por conta da equipe 
de teatro do clube. “O Amigo 
Imaginário” é composto por 14 contos 
onde a autora se revela uma escritora 
sagaz, oferecendo diálogos diretos, 
que dão força aos personagens e 
inspiram o leitor a interagir com as 
histórias.

Exemplares poderão ser adquiridos 
na Livraria e Loja Virtual Asabeça:
 www.asabeca.com.br 

“Nuvem de Pó” é o primeiro romance 
da Priscila Ferraz e está entre os 25 
primeiros livros a ser lançado no Brasil 
no formato POD – livros impressos sob 
demanda. O conceito POD é a última 
novidade no setor livreiro que leva em 
c o n s i d e r a ç ã o  f a t o r e s  d e  
sustentabilidade, ecologicamente 
correta e poupadora de energia. Ideal 
para quem ama os livros e não quer 
perder os rumos da história e quer 
adquirir sua versão autografada, 
inclusive a versão e-book, outra 
grande novidade da KBR/Livraria 
Cultura.

De 2 de setembro a 2 de outubro.
Fundação Memorial da América Latina.

Galeria Marta Traba, Av. Auro Soares de Moura 
Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo/SP.

Visitação de terça a domingo, das 9 às 18 
horas.
No dia 2 de setembro, às 19 horas, palestra do 
curador Julius Wiedemann e artista Paulo 
Barcelos e às 20 horas, abertura da 
exposição.

Site: www.mostradeartedigital.com.br

Informações: 
KBR Editora Digital
www.kbrdigital.com.br/nuvem-de-po-28.html 

Anote:

Da esq. para a dir.: Christina Mariz de Lyra
Caravello, ao lado da irmã Suzana da Cunha Lima

e Ana Maria Maruggi
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O poder terapêutico das águas de Lindóia está 
comprovado há mais de meio século. A cidade 
está localizada em um dos lençóis mais 
abundantes de água mineral: “Capital Termal do 
Brasil”. Cercada de montanhas, muito verde, 
oferece aos visitantes uma bela e aconchegante 
paisagem! Lazzerini, conjuntamente com alguns 
médicos, foi quem descobriu o poder curativo de 
suas águas, contendo índices de radônio e 
torônio em constantes emanações...

Nossos primeiros astronautas que pisaram a lua, 
levaram água de Lindóia. Outros fatos 
importantes são narrados nos murais que 
enfeitam o Balneário.

Projetado por Oswaldo Arthur Brakte, um dos 
maiores arquitetos do século XX, teve como 
paisagista de seus jardins Roberto Burle Marx e 
desenhista de seus murais, em mosaico, Lívio 
Abramo e Galileu Emendabile.

O “Circuito das Águas”, com o desenvolvimento 
das estâncias e cidades termais, ganhou uma 
nova visão sobre tudo que envolve a 
hidroterapia, no Brasil e no mundo. Através de 
Estudos sobre a reciclagem da saúde, regras de 
higiene, técnicas de massagens terapêuticas, 
terapias e banhos de SPA, o objetivo é garantir o 
bem-estar aos usuários e a conservação de Águas 
de Lindóia, no seu bem principal, patrimônio 
rico em recursos naturais.

Balneário de Águas de Lindóia

A Associação dos Funcionários Públicos tem uma colônia de férias dentro de uma fazenda de café, na 
cidade de Areado, sul de Minas, cercada de represas, com lindas paisagens! O dia estava frio, mas 
passei pelo local e consegui fazer outros tantos passeios curiosos, sob a orientação da guia Maria 
Aparecida Pinho.

Conheci muita coisa sobre o início da colonização mineira, entrada dos bandeirantes e vida 
econômica da região. Minas Gerais é rica em agropecuária, laticínios, artesanatos e tecelagem, com 
fios de algodão colorido e tecido em teares.

O café é ainda a maior riqueza do estado, sendo o nosso país o 1º. do mundo em exportação do 
produto. É a maior atividade econômica mundial, depois do petróleo. Já possuem máquinas para 
colheita e separação dos grãos, substituindo a atividade manual. A criação de gado, em especial vacas 
leiteiras, que ficam em repouso ouvindo música clássica, longe do barulho das estradas, garantem o 
melhor leite. A plantação de morangos, cobertos com um plástico contra a geada da noite e, o algodão 
– flores brancas que enfeitam o campo, também são característicos da região. Isso, sem falar nos 
doces caseiros, mel, bolos, artesanatos em geral, redes, colchas e jogos de toalhas bordadas.

Em Carmo do Rio Doce muitas casas são tecelagens para exportação! Juruaia é rica na fabricação de 
lingeries, possuindo mais de 100 lojas. A mais histórica, com casas e igrejas que datam do Brasil-
Colônia, foi a fantástica Muzambinho!

Muitas curiosidades sobre Areado e o povo mineiro foram aprendidas, como por exemplo, o UAI!, que 
significa união, amor e independência. Teve sua origem na Inconfidência Mineira, quando batiam nas 
casas com três toques e falavam UAI! O movimento não deu certo, mas a exclamação popular ficou.

Areado foi assim chamada porque as ciganas e as mulheres da região areavam suas panelas com areia 
e cinzas, para ficarem mais brilhantes. Foi nascendo o novo nome para a antiga povoação que teve 
início em 1823, com a doação de 500 hectares de terra feita por Antonio dos Reis Rosa e João Marques 
de Araujo.

Inicialmente, construiu-se a capela São Sebastião do Areado, surgindo ao seu redor um pequeno 
povoado, que foi elevado a vila. Em 1911, passou a chamar Vila Gomes, desmembrando-se de Alfenas. 
Em 1919, passou a chamar-se definitivamente Areado, emancipando-se em 1925.

Seu espaço de águas represadas pertence à barragem de Furnas. Areado ficou circundada por belos 
lagos, com praias fluviais, áreas para camping,pesca, sendo também chamada “morada dos peixes”. 
Suas comemorações folclóricas e religiosas mais importantes são as festas juninas, como quadrilhas, 
às quais presenciamos e, em janeiro, a festa do padroeiro, São Sebastião, com folguedos como 
congado e caiapós. Vale lembrar que São Sebastião é padroeiro de quase todas as cidades mineiras.

Passeio ao Sul de Minas

Colaboração: Dinah Ribeiro de Amorim
Edição: Célia Gennari

Para saber mais visite:
www.aguasdelindoia.sp.gov.br
www.areado.mg.gov.br
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