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Passagem Literária homenageia
São Paulo no mês de seu aniversário
quiteto brasileiro Ramos de Azevedo
e seu principal colaborador e também pintor Felisberto Ranzini. São
reproduções inéditas de documentos,
fotografias dos autores e construções
da época, como Teatro Municipal e
Palácio do Governo, que relembram e
homenageiam a cidade de São Paulo
pelos 455 anos que completa.

Texto: Carolina Flauzino
malmendros@prefeitura.sp.gov.br
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Passagem Literária
Idealizada pela Subprefeitura Sé, com
o objetivo de transformar um antigo corredor subterrâneo em espaço cultural, o
local, que antes estava depredado, foi
reformado em 2005. A passagem foi
entregue ao público em novembro do
mesmo ano e desde então abriga programação cultural variada realizada pela
Associação Via Libris de Livreiros, nove
vendedores de livros usados que cuidam
da manutenção do local e mantém a
banca de livros usados.
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Passagem Literária da Consolação
abre o ano com duas diferentes
exposições que retratam bem a cidade
de São Paulo. Na parede da passagem
pode ser vista a mostra de telas Arte
Tutorial e Primitiva, de Sinval Medeiros, enquanto na vitrine fica exposta
A São Paulo de Ramos de Azevedo e
Felisberto Ranzini, com painéis inéditos elaborados por Dario Bueno. As
exposições, que têm como tema o
Centro e juntas homenageiam o 455º
aniversário da cidade, são realizadas
pela Associação Via Libris de Livreiros
com o apoio da Subprefeitura Sé, e ficam até 31 de janeiro na passagem.
As 32 telas expostas em Arte
Tutorial e Primitiva são do artista
autodidata Sinval Medeiros, que
utiliza seu estilo através da pintura
naïf para representar os principais
prédios e paisagens do Centro, como
o Vale do Anhangabaú, onde iniciou
a carreira como pintor, e realiza o
dom do trabalho artístico em acrílico
sobre tela.
A São Paulo de Ramos de Azevedo e Felisberto Ranzini, apresenta 20
painéis feitos por Dario Bueno com
a técnica da plotagem, ampliação e
reprodução de imagens que remetem
ao trabalho e às obras realizadas na
região central pelo engenheiro e ar-

Em fotos e gravuras, o Centro da Cidade em exposição

Exposições Arte Tutorial e Primitiva de Sinval Medeiros e A São
Paulo de Ramos de Azevedo e Felisberto Ranzini de Dario Bueno
Data: Até 31 de janeiro
Horário: das 7h às 22h, de segunda a sexta-feira. Sábados, domingos
e feriados, das 10h às 22h. Grátis.
Local: Passagem Literária da Consolação - rua da Consolação, esquina com a avenida Paulista (metrô
Consolação)

Clube-Escola de Futebol da Aclimação inicia temporada de inscrições

A partir do próximo dia 26, o ClubeEscola de Futebol da Aclimação abre
inscrições para crianças e jovens interessados em praticar esportes ou atividades
físicas de forma regular. O equipamento
esportivo não limitará suas vagas ao
futebol de campo. Outras modalidades
farão parte da grade de programação
para o ano de 2009: voleibol, ginástica
e alongamento, futsal, ioga e biodança
(atividade terapêutica).
Com exceção do futsal, que será direcionado exclusivamente ao público feminino, as outras modalidades serão oferecidas
tanto a homens quanto a mulheres.
Os interessados em participar de
alguma modalidade oferecida no clube
deverão encaminhar-se à sua sede administrativa, munidos de uma foto 3x4, carteira de vacinação, comprovante escolar,
certidão de nascimento original ou RG.
Após efetuar a inscrição, o interessado
deverá aguardar um próximo chamado,
desta vez, determinando as datas para as
avaliações médicas no próprio local.
“O foco é trabalhar na formação
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Além do futebol de campo, há vagas para atividades como voleibol e ioga
cidadã do indivíduo, não no aspecto competitivo que o esporte de alto rendimento
propicia. Seguir ou não numa carreira
profissional dentro do esporte é uma conseqüência”, salientou o supervisor técnico
do espaço, José Orlando Crusco.
Além de coordenar diversas atividades
esportivas, o Clube-Escola de Futebol da
Aclimação utiliza também as suas dependências para o desenvolvimento de palestras
educacionais com profissionais gabaritados
na área da saúde e do meio ambiente.
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Conﬁra os pré-requisitos para o
ingresso em cada modalidade:
Futebol de campo (Masculino e Feminino), Faixa etária - de 7 a 15 anos
(M) e de 7 a 10 anos (F)
Ginástica e alongamento (Masculino
e Feminino), faixa etária - a partir dos
18 anos
Ioga (Masculino e Feminino), faixa etária - a
partir dos 18 anos
Biodança (Masculino e Feminino), faixa
etária - a partir dos 18 anos

Voleibol (Masculino e Feminino), faixa
etária - de 11 a 15 anos
Futsal feminino, faixa etária - de 11
a 15 anos
Clube Escola de Futebol da Aclimação, rua Muniz de Souza, 1119
(dentro do Parque da Aclimação).
Data: a partir do dia 26/01
Horário: de segunda à sexta, das 8h
às 17h
Fone: (11) 3271-0932

