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O

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso
(CCJ) promove a Semana Temática: Fotografia, com atividades relacionadas até o dia 28
deste mês. Com curadoria do professor Wladimir
Fontes, o evento tem como objetivo concentrar,
no mês que se comemora o dia mundial da fotografia (19 de agosto), uma série de atividades
sobre o tema.
Com foco na simultaneidade, distribuição
e uso da imagem, a programação reúne vários
profissionais. “A Semana Temática permite que
diversas vozes discutam o assunto como um todo,
e é indicada para aqueles que estejam interessados
na área e que busquem uma imagem feita com
mais reflexão”, explica Fontes, que também é
fotógrafo.
Para ele, as condições de fácil alcance da fotografia na atualidade, assim como suas formas
imediatas de distribuição e divulgação, apenas
aumentam a importância dos amantes da arte,
preocupados cada vez mais com a estética do
trabalho. “O fotógrafo hoje tem consciência da
imagem banalizada e vive um ótimo momento
para mostrar quanto a presença dele é necessária para uma sociedade em que a imagem é tão
poderosa”, afirma.
As oficinas discutem desde a fotografia artesanal, com os processos pioneiros do século 19, até
a contemporânea, na qual a tecnologia possibilita
que elas possam ser realizadas a todo instante.
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Semana Temática no CCJ aborda a
arte de fotografar, até o dia 28

Professora no Senac, Elizabeth Lee coordena o
curso Fotografia Alternativa - Anthotype, que procura reproduzir a técnica realizada a partir do uso de
plantas, frutas ou flores. Em Fotografia com Telefone
Celular, Luciano Bernardes, profissional do Estúdio
Luzia, orienta como capturar boas imagens por meio
de aparelhos portáteis.
Carla Romero, ex-editora de fotografia do jornal
Folha de S. Paulo, e João Bittar, ex-editor da revista
Veja, analisam a produção e a distribuição da imagem
na era da internet. Kenji Ota, professor do Centro Universitário Senac, fala sobre seu trabalho, que evidencia
o experimentalismo e a valorização do acaso.

A programação, gratuita, reúne 13 atividades, entre palestras, encontros, saídas fotográficas e oficinas. Para participar, é preciso fazer
inscrição.

SERVIÇO:
Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso.
Avenida Deputado Emilio Carlos, 3.641, Vila
Nova Cachoeirinha - Zona Norte.
Telefone: 3984-2466.
Até dia 28. Grátis.

Produção mais limpa e mudanças climáticas são temas de conferência em São Paulo
evento e no dia-a-dia, seja mudando hábitos alimentares e de consumo, uma vez que estes têm relação
direta com as mudanças climáticas.
A Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba, parceira dessa idéia, possui ações verdes, dentre elas a
implantação do Conselho de Meio Ambiente (Cades)
de Vila Prudente, o plantio de espécies arbóreas adequadas na região, posto de entrega voluntária de óleo
de cozinha usado, uma parceria com a ONG Trevo,
iniciativas que buscam a otimização de recursos e a
sustentabilidade em sua administração interna.
Mais informações e inscrições pelo link: <http://anggulo.com.br/pmaisl/pmaisl/ONLINE2011.asp>.

Texto: Beth Florido
eflorido@prefeitura.sp.gov.br

O Memorial da América Latina recebe no dia 24, a
partir das 8h, a 10ª edição da Conferência Municipal
de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas de
São Paulo. O objetivo do evento é estimular e realizar
ações de grande alcance social que contribuam para
a melhoria da saúde pública e da qualidade de vida
na Cidade de São Paulo, além de estimular o diálogo entre a administração pública, iniciativa privada,
academia, terceiro setor, imprensa e a sociedade civil
organizada.
A idéia da conferência é promover um amplo
debate e contribuir para difundir a prática do desenvolvimento limpo nos órgãos da administração
pública, nas pequenas, médias e grandes empresas
de São Paulo, além de fomentar políticas públicas que
estimulem a implantação de processos sustentáveis,
na iniciativa privada e no setor público. A temática
central será: “Reduza sua pegada de carbono”, seja
deslocando-se de metrô ou de carona ao local do

SERVIÇO:
10ª Conferência de Produção Mais Limpa e
Mudanças Climáticas
Data: 24/8, das 8h30 às 17h
Local: Memorial da América Latina
Endereço: Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664.

Prefeitura mostra cases de sucesso em recursos humanos no Conarh-2011
A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio da Coordenadoria
de Gestão de Pessoas (Cogep) e do Departamento de Recursos Humanos (DRH), participará da
Expo-ABRH durante o Conarh-2011, o maior e
mais importante evento de Gestão de Pessoas da
América Latina.
Um dos eixos do encontro está relacionado
aos profissionais de RH na gestão pública, que
apresentam cases bem-sucedidos em gestão de
pessoas. Serão apresentadas duas ações transformadoras criadas com o objetivo de melhorar
o trabalho desenvolvido que administra em torno
de 140 mil funcionários públicos.
A primeira apresentação ocorrerá no dia 15 de

agosto, das 12h30 às 15h30, sobre Recadastramento Anual dos Servidores da PMSP, que resultou em 2010 no registro de 140.888 funcionários
ativos, 53.979 inativos e 2.015 pensionistas, dos
quais apenas 106 não se recadastraram.
O recadastramento passou a ser anual e
obrigatório a partir de 2005, possibilitando uma
série de benefícios à PMSP, como a correção de
situações irregulares, suspensão de concessão
indevida de proventos ou pensões, bem como,
automaticamente, do pagamento nos casos de
servidores não recadastrados.
A segunda apresentação, das 12h30 às 15h30
do dia 17, será sobre Melhores Práticas de Estágios na PMSP, concurso idealizado em 2005, em

parceria com o Centro de Integração EmpresaEscola (CIEE), com o objetivo de valorizar os mais
de 7 mil estagiários da Prefeitura, incentivando
sua participação no desenvolvimento das políticas
públicas.

SERVIÇO:
Conarh 2011 – Expo ABRH
Local: Transamérica Expo Center
Data: 15 e 17 de agosto
15/8 – Recadastramento Anual dos Servidores
da PMSP
17/8 – Melhores Práticas de Estágio na PMSP

