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+Não precisa esperar o domingo para
pedalar pelas ciclofaixas de lazer. Diaria-
mente, o grupo LokoBikers se reúne
no Parque das Bicicletas e sai à noite
pela cidade, sempre com um trajeto dife-
rente. 2ª, 4ª, 5ª e sábado, os passeios va-
riam de leves a moderados, ideais para
quem quer começar a se exercitar. Pro-
gramação: bit.ly/lokobikers. Al. Iraé, s/nº,

Moema. Inf.: 986-848-865. 21h. Grátis.

+Praticar esportes e abandonar de vez
a vida sedentária é uma das principais
promessas de ano novo, que rapidamen-
te é deixada de lado com desculpas esfar-
rapadas. Aproveite os dias quentes e saia
de casa para se mexer. E se você não sa-
be por onde começar, dê uma olhada na
programação do Sesc Verão (bit.ly/sesc_
verao2014), que está com atividades diá-
rias espalhadas por todas as unidades da
cidade. Quem sabe você não toma gosto
pelo esporte e abandona de vez o sofá?

+Além de deixar a cida-
de menos cinza, plantar
uma árvore ajuda a me-
lhorar a qualidade do ar,
comprometido pelos mo-
tores dos carros. Se tiver
quintal ou jardim em sua
casa, vá ao viveiro Mane-
quinho Lopes, pegue uma
muda e plante. Será um
presente para as próxi-
mas gerações. Pq. do Ibira-

puera. Av. Pedro Álvares

Cabral, s/nº), 3887-7728.

+Antes de sair correndo pela pista do
Parque Ibirapuera, passe no Quios-
que da Saúde. Lá, profissionais orientam
o público sobre os benefícios da prática
esportiva e ainda prestam orientações
médicas e nutricionais para quem quer
combinar alimentação saudável com
exercícios. Professores de educação físi-

ca ensinam os alunos a se alongar corre-
tamente e realizam avaliações físicas (a
partir de 22/1, 7h/11h). Para quem quer
trabalhar melhor a concentração, a respi-
ração e a postura, mestres chineses reto-
mam na 2ª (13) as aulas de tai chi chuan
(2ª a sáb., 10h30/ 11h30). Pq. do Ibirapue-

ra. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Grátis.

+Uma boa maneira de ajudar o próxi-
mo é fazer parte da Teto. Presente em
19 países da América Latina, a organiza-
ção social ganhou sede brasileira em
2007. A ideia é lutar pela superação da
pobreza extrema por meio da constru-

ção de casas em comunidades carentes.
E dá pra ajudar de três maneiras: sendo
voluntário permanente do escritório,
participando de atividades pontuais
(mão na massa!) ou fazendo doações.
Mais informações em bit.ly/voluntarioteto

+ Separe alguns domingos para a Cão-
minhada, projeto que estimula a popula-
ção a passear com os cães que ficam no
Centro de Controle de Zoonoses espe-
rando adoção. Basta fazer a inscrição
antes, de segunda a sexta, por telefone.
Os passeios, dentro do espaço do CCZ,
vão das 10h às 12h15. Quem for pela pri-
meira vez precisa chegar antes, às 9h,
para uma palestra com instruções. Para
participar é preciso ser maior de 18 anos

e usar roupas apropriadas (como calça
jeans e tênis). CCZ. R. Santa Eulália, 86 ,

metrô Carandiru, 3397-8920.

+As ONGs Cão Leal e
Adote um Gatinho resga-
tam cães e gatos abandona-
dos e, muitas vezes, com
problemas de saúde. Os
animais passam por trata-
mento com veterinário e
são colocados para ado-
ção. As entidades também
aceitam doações para cus-
tear a criação dos animaizi-
nhos à procura de um lar.
facebook.com/caoleal

adoteumgatinho.uol.com.br

+Um jeito fácil de aju-
dar o outro é pelo crowd-
funding, financiamento
coletivo de projetos (na
maioria, culturais). Pas-
seie por sites como catar-
se.me, www.vakinha.com.
br (ou mesmo o gringo
www.kickstarter.com) e
procure alguma ‘causa’
que te comove. O legal é
que você sabe para quem
está doando e ajuda a tirar
ideias bacanas do papel.

+Em vez de esperar pela ‘pelada da
semana’ com a turma do trabalho, apro-
veite uma das sete quadras do recém-
inaugurado Parque Cândido Portina-
ri. Futebol, basquete e vôlei são os espor-
tes mais populares entre os visitantes. E
se seu grupo não o quiser acompanhar,
vá sozinho e forme um time novo, com
quem estiver por lá. Av. Queirós Filho, 144,

estação Jaguaré da CPTM. 6h/20h. Grátis.

‘VOU FAZER EXERCÍCIOS. ACREDITA?’ ‘VOU SER MENOS EGOÍSTA. SABIA?’
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