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A Secretaria de 
Cultura de Ferraz 
de Vasconcelos está 
provendo até o dia 
13 de março uma 
exposição de artes 
plásticas com dez obras 
para apreciação. As 
telas encontram-se no 
saguão do Palácio da 
Uva Itália, localizado 
na Vila Romanópolis, 
e podem ser visitadas 
de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 
horas. 

também ocorre com 
muitos dos pequenos 
da nossa cidade, por 
isso nossa obrigação 
é incentivar neste 
sentido, para que 
também outras 
pessoas possam 
seguir carreiras, 
assim como o Carlos”, 
disse Tonalezi. 

A Prefeitura 
de Ferraz está 
localizada na Rua 
Pedro Foschini, 200, 
na Vila Romanópolis. 

Aurélio Alves

As pinturas são 
do artista plástico 
ferrazense, Carlos 
Dourado, que por 
meio de suas obras 
abstratas, mostra sua 
arte aos munícipes. 
Ele pratica este estilo 
de pintura há apenas 
três anos, mas já 
pintava antes, até 
mesmo porque seu 
gosto pelas telas 
veio por influência 
do irmão mais velho, 
que também pintava. 

“Já pratiquei outras 
artes, como a música 
e o artesanato, mas 
a pintura é como 
o nascer de uma 
criança. A arte 
para mim também 
funciona como terapia 
e autoestima. Sempre 
estive no meio de 
artistas plásticos 
e quando cresci, vi 
que também tinha 
vocação, assim como 
meu irmão”, explica 
Carlos Dourado sobre 

como se sente quando 
pinta e ainda sobre 
sua jornada na arte. 

O titular da Cultura 
ferrazense, Élio 
Tonalezi, ressalta a 
experiência de vida 
que Dourado pode 
passar aos moradores 
de Ferraz, visto o 
interesse pela arte e 
o desenvolvimento na 
carreira “Ele descobriu 
o interesse pela arte 
ainda quando criança, 
o que com certeza 

FERRAZ PROMOVE EXPOSIÇÃO DE 
ARTES PLÁSTICAS ATÉ 13 DE MARÇO
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Prefeitura Municipal de

Há muitos animais 
precisando de um 
lar e de carinho. 

Animais não são brin-
quedos e não são des-
cartáveis;

A vacinação antirrábica 
é obrigatória
e gratuita. Fique sempre 
atento a programação
do seu município.

Para evitar que seu animal fique doente 
ou possa transmitir doenças você deve:     
mantê-lo em local limpo;
proporcionar abrigo e alimentação ade-
quados;
vacinar e levar periodicamente seu 
animal a um veterinário.

Adote ao invés de comprar um animal, 
assim você ajuda os animais abandona-
dos e não estimula o comércio que, 
muitas vezes é praticado de modo 
abusivo e cruel;

Não deixe seu cão solto pelas 
ruas. 

Durante os passeios use 
sempre guias e coleiras.

A castração reduz o número 
de animais abandonados e o 
risco de  tumores;

Animais possuem comporta-
mentos diferentes e individu-
ais. Respeite a natureza do 
seu animal!    
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