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De 7 a 9 de setembro, sexta a
domingo, às 16h, o Sesc Vila
Mariana (Rua Pelotas, 141,
Vila Mariana, São Paulo - SP)
recebe o músico Márcio de
Camillo com o espetáculo
“Crianceiras – Mar io
Qu i n t a n a”, lançado em 2015.
Os ingressos, gratuitos para
crianças até 12 anos, estão
disponíveis nas bilheterias
de todas as unidades. /
Agências. FOT O : AMANDA AREIAS

RADAR SP

Após temporada
bem-sucedida no Rio de
Janeiro, peça estreia na
quarta-feira (5) às 21h, no
Teatro Shopping Frei Caneca
(R. Frei Caneca, 569 -
Shopping Frei Caneca, 7º
andar, São Paulo-SP), em
temporada até 31 de
outubro, com sessões às
quartas, no mesmo horário. /
Agências. FOT O : BRUNA RIBEIRO

Com monólogos, o ciclo
“Histórias Extraordinárias
SP”, estreia no dia 6/9 e vai
até 8/10, sempre às 20h, em
três programas diferentes na
temporada, que celebra os
200 anos da publicação de
“Fra n k e n s t e i n”. O Centro
Cultural Banco do Brasil fica
na Rua Álvares Penteado,
112, Centro -SP. / Agências.
FOT O : ARNALDO PEREIRA

Sesc exibe musical
baseado na obra de
Mario Quintana

‘Aos Pombos ou À
Síndrome dos Gatos’
chega ao Frei Caneca

Série teatral no Centro
Cultural BB investe em
clássicos do terror

De acordo com a organização do evento, além de beneficiar o turismo, os dois
dias de festividades visam reforçar a relação com representantes estrangei ro s
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de 16 países estarão representa-
das no evento, com a participa-
ção do Brasil, Alemanha, Bélgi-
ca, China, Japão, Chile,
Espanha, Peru, México, Itália,
Portugal, Haiti, Países Árabes,
França, Estados Unidos e Reino
Unido. “A história de desenvol-
vimento de Campinas também
passa pela contribuição das co-
munidades estrangeiras que es-
colheram nossa cidade para
morar ou investir. É uma festa
que une os povos e celebra dife-
rentes culturas”, explicou o se-
cretário de Desenvolvimento
Econômico, Social e de Turismo,
André von Zuben.

Consulados
O secretário destaca ainda que o
evento também tem o objetivo
de reforçar o ótimo relaciona-
mento de Campinas com os
consulados, embaixadas e go-
vernos de outros países. “Te m o s
atuado para estreitar as relações
internacionais e a Festa das Na-

ções é mais uma importante
ação desta aproximação com a
comunidade estrangeira”, disse.
Zuben ressalta que o evento é
resultado de um trabalho con-
junto da prefeitura de Campinas
com os consulados.

“A colônia chilena sempre
participou da Festa das Nações
da cidade. A última foi realizada
em 2005 e estamos felizes com a
volta desta festa, que é um mo-
mento de alegria e convivência
entre várias comunidades. É
uma oportunidade também pa-
ra os imigrantes mostrarem sua
cultura e culinária. Esperamos
por uma grande presença da po-
pulação de Campinas”, convida
Berta Rosas, do departamento
cultural do Consulado Honorá-
rio do Chile em Campinas.

Um dos destaques da Festa
das Nações é a chamada “ via-
gem gastronômica” com uma
variedade de pratos típicos dos
países participantes, que terão
preços acessíveis de R$ 5,00 a R$

25,00. A parte cultural está re-
cheada com várias apresenta-
ções dos países participantes ao
longo dos dois dias.

A Festa das Nações é uma reali-
zação da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Social e de Tu-
rismo de Campinas, por intermédio
dos departamento de Cooperação
Internacional e de Turismo, e conta
com o apoio da Sanasa e de vários
consulados e comunidades estran-
geiras. A entrada é franca, mas a or-
ganização sugere a doação de um
quilo de alimento não perecível. Os
produtos arrecadados serão entre-
gues ao Banco de Alimento de
Campinas, que atende 120 entida-
des cadastradas e mais de 32 mil
p e s s o a s.

Até o último dia 28, o Banco
de Alimentos de Campinas rece-
beu mais de 338.1 mil kg de pro-
dutos para doações. Fundada
em 2003, a entidade é fruto de
um convênio entre a Ceasa
Campinas e a Secretaria de As-
sistência Social de Campinas.

CLICK DO DIA

� Campinas reviverá neste fi-
nal de semana, na Estação Cul-
tura, um evento que marcou
época unindo várias etnias e
culturas: aproveitando a voca-
ção para o turismo de lazer e
negócios, a cidade resgata a
história com a realização da
Festa das Nações.

O evento, no sábado (1), das
10h às 22h , e no domingo (2),
das 10h às 20h, contará com a
participação de 16 países, uma
festividade que pretende mostrar
a diversidade cultural dos povos
por meio da culinária, dança,
música e artesanato. O encontro
está sendo retomado depois de
um período de interrupção de
mais de dez anos.

A gastronomia e costumes

FABIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO

Estudantes criticam reforma do
ensino médio em ato na Av. Paulista

Ação, na região central da cidade, pediu ao
STF que declare medidas inconstitucionais

Incubadora oferece atividades gratuitas a novos empreendedores
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�A Universidade Metodista de
São Paulo, por meio da Mondó,
sua incubadora de empresas,
oferece palestras e consulto-
rias gratuitas para auxiliar no
desenvolvimento de novos
e m p re e n d i m e n t o s .

O Programa Jeito Startup de
Ser promove encontros sema-
nais para capacitar dez empre-
sas já incubadas a criarem um
plano de negócios próprio.

“Todas as incubadas partici-

pam do programa, que é um con-
junto de temas que dialogamos
todas as segundas-feiras. Nós
discutimos temas relacionados
às ideias de negócio. E na terça,
eu fico na incubadora para men-
torar as empresas para que elas
apliquem as ideias debatidas”,
explicou Antero Matias, profes-
sor da Escola de Gestão e Direito
e coordenador da Mondó.

A comunidade acadêmica tam-
bém pode participar das ativida-
des para adquirir conhecimentos
sobre startups e empreendedo-
rismo. De acordo com o profes-
sor, o maior objetivo da incuba-
dora é estimular os alunos a
terem o espírito empreendedor.

As reuniões acontecem todas as

segundas-feiras, das 17h às 20h,
na sede da incubadora universi-
tária no campus Planalto, em São
Bernardo do Campo.

O Programa Jeito Startup de Ser
promove ainda palestras abertas
a todos os interessados no assun-
to. São encontros mensais que
acontecem no auditório do Edifí-
cio Capa do campus Rudge Ra-
mos, também em São Bernardo.
A primeira reunião será na quin-
ta-feira, 6 de setembro, das 18h às
20h, e abordará as “Me t o d o l o g i a s
Ágeis de Projetos”.

A Mondó Incubadora também
está realizando, em parceria com
a Agência Metodista de Consul-
toria, o Programa Farol Empre-
endedor. A iniciativa orienta com

análises de viabilidade financeira
e operacional pessoas interessa-
das em ter um negócio.

“A gente entende que há pes-
soas que querem abrir uma em-
presa ou comprar uma franquia
para serem inovadores, mas não
sabem se vão ganhar dinheiro ou
não. Com o programa, consegui-
mos fazer uma análise do fluxo fi-
nanceiro, que geralmente é onde
mais pega, e fazemos uma con-
sultor ia”, comentou Matias.

As pessoas que pretendem ini-
ciar um negócio e têm dúvidas
sobre investimento e efetividade
podem se inscrever no programa
por meio de um formulário onli-
ne disponível no site da Mondó
(por tal.metodista.br/mondo).

maria.marcoccia
Realce

maria.marcoccia
Realce


