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MCB inaugura exposição e oferece oficinas gratuitas

DIVULGAÇÃO

• Oficina de Serigrafia
A artista Monica Schoenacker dará noções
básicas de serigrafia. O participante poderá
estampar uma peça em um pano de prato
para levar para casa.

Carol Prado

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

DIVULGAÇÃO

O Museu da Casa Brasileira (MCB) inaugura, em novo formato, a exposição com as peças ganhadoras do 31º Prêmio Design MCB. O evento terá feira de livros especializados em arquitetura e
design, oficinas e food trucks, e encontro com a comissão julgadora e os vencedores. O propósito
da premiação é oferecer anualmente um panorama da produção brasileira em categorias que
abrangem o design de produtos e trabalhos escritos, acadêmicos e editorial, ligados ao mercado.
Confira as atividades gratuitas oferecidas hoje aos visitantes:
• Oficina Inutensílios
A atividade, inspirada no poema O Fazedor de Amanhecer, de Manoel de Barros,
tem como meta central a construção de
novos objetos e utensílios para o dia a dia
feitos de sucatas ou materiais que não
são mais utilizados.
• Oficina de Encadernação
Os ministrantes Estela Vilela e Bruna
Ximenes mostrarão como é feita a encadernação, que surgiu quando o comércio
de livros no Japão se estabeleceu. A costura, que tem o nome original de Yamato
Toji, é feita pelo dorso dos cadernos, sem
uso de cola.

Poupatempo emite documento similar
ao RG para pessoas falecidas

Museu da Casa Brasileira (MCB)
Av. Faria Lima, 2.705
Jardim Paulistano – capital
Hoje, 11, das 10 às 18 horas,
entrada gratuita
O público poderá conferir a exposição até
21 de janeiro, de terça-feira a domingo,
das 10 às 18 horas
Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia-entrada)
Entrada franca nos ﬁnais de semana
Informações: (11) 3032-3727,
https://goo.gl/6oiKB5

• Oficina de Papercut
A artista autodidata Ariádine ensinará um
pouco do que aprendeu durante uma viagem de três anos pela Europa, com colagens e minuciosos recortes em papel – os
chamados kiriês, uma técnica oriental originária da China, que consiste em formar
figuras e desenhos em papéis com a ajuda
do corte do estilete.

O RG é o documento pessoal mais utilizado
para identificar os cidadãos em todo o País. O
que nem todos sabem é que um documento
similar ao RG pode ser solicitado até mesmo
para uma pessoa já falecida, quando, por
exemplo, a família precise dar entrada em
inventário, requerer recebimento de pensão
ou fazer partilha de bens, uma vez que nem
sempre todos os dados necessários para aquele processo constam na certidão de óbito. Para
isso, o Poupatempo oferece a Certidão de
Prontuário, que traz todos os registros civis do
cidadão – os mesmos que constam do RG –,
além de outras informações pessoais, como
cor de pele, profissão e estado civil. Para solicitar a Certidão de Prontuário no Poupatempo
basta um parente próximo comparecer a
uma das 71 unidades do programa estadual,

seminário

Seminário encerra ano festivo do Cedem da Unesp
Brasileiros (IEB/USP). A segunda mesa-redonda, Centros de Documentação e Pesquisa: Dimensões e Trajetórias, será com
as professoras Heloisa de Faria Cruz, coordenadora do Centro de Documentação e
Informação Científica (Cedic), da PUC-SP,
e Sonia Troitiño. No dia 14 ocorrerá o 1º
Fórum dos Centros de Documentação e
Memória da Unesp. Representantes de centros organizados na universidade debaterão os desafios para a implementação e manutenção desses órgãos.
Auditório do Cedem
Praça da Sé, 108 – 1º andar – capital
Dia 13, segunda-feira, das 9 às 17 horas;
e dia 14, terça-feira, das 9 às 12 horas
Informações e inscrições: (11) 3116-1701,
https://goo.gl/g0Yt10

Informações: www.poupatempo.sp.gov.br

Dia dedicado aos animais
de estimação no MIS-SP
LETÍCIA GODOY

O seminário Dimensões e Perspectivas dos
Centros de Documentação e Memória propõe um debate sobre os espaços de memória construídos em empresas, universidades e organismos públicos. Realizado pelo
Centro de Documentação e Memória (Cedem), da Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho (Unesp), o evento,
gratuito, encerrará as comemorações dos
30 anos do centro. Haverá duas mesas-redondas. A primeira, intitulada Perspectivas dos Centros de Documentação e Memória nas Instituições de Ensino Superior,
terá a participação do professor Celso
Castro, diretor do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do
Brasil, da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/
FGV), e de Elisabete Marin Ribas, supervisora do arquivo do Instituto de Estudos

levando seus documentos pessoais (RG e
certidão de nascimento ou casamento, original e cópia) e os documentos do falecido
(como o número do RG – que precisa ter
sido emitido no Estado de São Paulo –, certidão de nascimento/casamento e certidão
de óbito, original e cópia). O serviço tem
uma taxa de R$ 41,37, podendo ter custo
adicional de R$ 4,14 por folha, se necessário. A certidão pode ser solicitada quando a
família não possui o RG do falecido ou quando o documento está desatualizado ou em
mau estado de conservação, impedindo o
reconhecimento das informações. Para tirar
a Certidão de Prontuário no Poupatempo
não é necessário agendar com antecedência.

CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
INSTITUIÇÃO

Fundação para o
Desenvolvimento
Médico e
Hospitalar
(Famesp)
Botucatu

Secretaria de
Agricultura e
Abastecimento

FUNÇÃO
No DE VAGAS

Enfermeiro obstetra (1),
Técnico de enfermagem (1),
Auxiliar de cozinha (1), Médico
mastologista (1), Enfermeiro
(1), Pedreiro (1), Médico
ortopedista pediátrico (1),
Porteiro (1), Técnico de
enfermagem (1), Oficial
administrativo (1)
Assistente técnico de pesquisa
científica e tecnológica (7), Oficial
administrativo (3), Oficial de apoio
à pesquisa científica e tecnológica
(6), Técnico de apoio à pesquisa
científica e tecnológica (5),
Assistente agropecuário (95),
Agente de apoio agropecuário (15),
Auxiliar de apoio agropecuário
(14), Oficial de apoio
agropecuário (5),
Técnico de apoio agropecuário (6)

PRAZO

16/11

16/11

TAXA
(R$)

INFORMAÇÕES/
INSCRIÇÕES

35,00
45,00
100,00

www.famesp.org.br

13,00
55,00
85,00

https://goo.gl/hyqPTx

Amanhã, 12, o Museu da Imagem e do Som de
São Paulo (MIS-SP) realiza gratuitamente a 3ª
edição do evento Um Dia de Cão (e Gato!) no
MIS, que contempla tanto aqueles que já têm
seu animal de estimação quanto aqueles que
pretendem adotá-los. Os interessados devem
levar a cópia de um documento com foto e
comprovante de residência. Antes da adoção,
todos passam por uma triagem com os cuidadores dos animais. Não será cobrada taxa de
adoção. O MIS-SP preparou uma programação especial que inclui a exibição do filme Pets
– A vida secreta dos bichos (EUA, 2016) e do
documentário Gatos (Turquia, EUA, 2017),

sobre os felinos da cidade de Istambul, além
de oficina de feltro com temática pet, ministrada pela equipe do Educativo. Haverá espaço
kids na área externa, onde as crianças podem
desenhar e assistir aos episódios da série O
mundo animal de Bibi, sobre adoção consciente e cuidados iniciais com o novo amigo.
Museu da Imagem e do Som de
São Paulo (MIS-SP)
Av. Europa, 158 – Jardim Europa
São Paulo – SP
Dia 12, domingo, das 12 às 18 horas
Informações: (11) 2117-4777,
www.mis-sp.org.br

