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Neste domingo, Teatro Municipal exibe
concerto em prol do Visão do Futuro
Objetivo do programa 
é arrecadar fundos para 
doação de óculos a crianças 
carentes matriculadas em 
escolas públicas

Domingo, dia 30, às 11 horas, o 
Teatro Municipal de São Paulo abri-
rá suas portas para um concerto 

em prol do programa Visão do Futuro, do 
Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento 
Social e Cultural do Estado de São Paulo 
(Fussesp). A iniciativa partiu da Associação 
das Consulesas de São Paulo (Aconsp), 
parceira do programa e responsável pela 
doação de óculos às crianças atendidas pelo 
programa. O concerto terá a apresentação 
da Orquestra Sinfônica Municipal e do Coral 
Lírico, regidos pelo maestro Mário Zaccaro, 
em programação que abrange La Demoiselle 
Èlue, de Claude Debussy, e Messe Solennelle 
(Santa Cecília), de Charles Gounod. Os con-
vites custam de R$ 10 a R$ 20. 

Toda a renda do espetáculo será reverti-
da para a compra de armações e lentes des-
tinadas a crianças matriculadas na primeira 
série do ensino público municipal e estadual 
da capital. O programa Visão do Futuro é 
pioneiro no Estado. Estudos indicam que 
os problemas visuais são um dos principais 
fatores de déficit de atenção e dificuldade de 
aprendizagem nas escolas públicas. 

Com o objetivo de tratar da questão, 
foram realizados, em sala de aula, testes 
de acuidade visual em 133 mil alunos, com 
idades entre 6 e 8 anos, de escolas públicas 

estaduais e municipais. Após essa triagem, 
as crianças que apresentaram alteração na 
visão foram encaminhadas aos mutirões do 
programa, nos quais passaram por exames 
oftalmológicos. Com a ajuda de profissio-
nais, os alunos com indicação médica para 
uso de óculos puderam escolher, na hora, o 
modelo que mais agradava e de acordo com 
o formato de seu rosto.

Todos os óculos (armação e lentes), doa-
dos pela Aconsp, receberão código de barras 
com a identificação de seu usuário. Serão 
entregues aos pais, que assinarão termo 
de recebimento, nas escolas em que seus 
filhos estudam, no prazo de um mês após 
cada mutirão. Além da doação dos óculos, 
o programa cuidará também daqueles que 
têm problemas mais graves, e necessitem, 

por exemplo, de cirurgia. Esses casos serão 
encaminhados aos hospitais parceiros do 
programa.

Da Assessoria de Imprensa do Fussesp

SERVIÇO
Mais informações, ligue (11) 3397-0300; 
bilheteria (11) 3397-0327

Exposição no Metrô Paraíso conta a história do Jardim Botânico
A trajetória do Jardim Botânico de São 

Paulo em seus 80 anos é mostrada em foto-
grafias numa exposição montada na Estação 
Paraíso do Metrô e aberta à visitação pública 
até 31 de agosto. As fotos retratam a beleza 
natural, atrações e recantos dessa tradicional 
área verde paulistana inaugurada em 1928 
no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. 
Terceira maior reserva de Mata Atlântica da 
capital, o Jardim Botânico é o segundo mais 
antigo do Brasil, e que continua em ativi-
dade. A exposição conta com a parceria da 
organização não governamental Pick-upau.

Além de receber visitante de diversas 
regiões do Estado, o Jardim Botânico atua na 
conservação da biodiversidade, no desenvol-
vimento de pesquisa científica e na difusão da 
educação ambiental. Entre as atrações do local 
o visitante aprecia as estufas construídas em 
estruturas de ferro inglês, que abrigam plantas 

tropicais, o Museu Botânico, o lago das ninfeias 
(plantas aquáticas), o jardim dos sentidos e a 
trilha da nascente, que vai até um dos nasce-
douros do Riacho do Ipiranga. Foi nas margens 
desse rio que, a 7 de setembro de 1822, Dom 
Pedro I proclamou a Independência do Brasil. 

O Jardim Botânico funciona de terça a 
domingo, das 9 às 17 horas, e recebe visita 
monitorada, marcada previamente, para gru-
pos com mais de 10 pessoas. De manhã a 
visita acompanhada começa às 9 horas e à 
tarde, depois das 14 horas. Esse passeio dura 
em torno de duas horas, conforme a faixa etá-
ria média dos participantes. O ingresso custa 
R$ 3. Estudante paga R$ 1 e criança até 10 
anos e adulto acima de 65 são isentos. A visi-
ta monitorada tem pagamento diferenciado. 
Agendamento pelo telefone (11) 5073-6300. 

Da Agência Imprensa OficialFotos de várias épocas contam a história do Jardim Botânico, inaugurado em 1928
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O Programa Visão do Futuro já realizou testes de acuidade visual em 133 mil alunos das escolas públicas estaduais e municipais
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