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ÚLTIMAS - A campanha de vacinação contra a Poliomielite e 
Sarampo atinge 93% do público-alvo, dados do governo federal 
mostram que 11 estados já atingiram a meta prevista de 95% 
de imunização de crianças, de um a menos de cinco anos, foram 
aplicadas aproximadamente 20,8 milhões de doses. Até agora, 
10 milhões de crianças foram vacinadas, faltando ainda cerca 
de 800 mil para serem imunizadas e de acordo com o Ministério 
da Saúde, mais de quatro mil municípios cumpriram a meta. 
A campanha foi iniciada em agosto, e é indiscriminada, quer 
dizer que, mesmo quem já tomou as doses deve ir ao posto de 
saúde mais próximo para receber a vacina.

ÚLTIMAS - Aumentou o número de ações judiciais por falta 
de pagamento do condomínio, em agosto foram ajuizados 
1.093 processos, contra 951 ações registradas no mês de julho, 
comparado a agosto de 2017 (1.473 ações), houve redução de 
25,8%. O levantamento foi realizado pelo Departamento de 
Economia e Estatística do Secovi-SP (Sindicato da Habitação),  
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e mostra que o 
número de ações de cobrança por falta de pagamento da taxa 
condominial aumentou 14,9% em agosto, em relação a julho 
de 2018. No acumulado de janeiro a agosto deste ano, foram 
protocoladas 7.930 ações, 11,3% a menos em relação aos 8.943 
processos apurados em igual período do ano anterior.
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Evento reúne artistas dos 
anos 80 cantora Rosanah 

e Sylvinho Blau Blau

A década de 80 foi muito 
marcante e uma das mais ri-
cas musicalmente. Foi marcada 
pelo exagero, foi uma época em 
que Pop dominou todo o mundo 
com os sintetizadores e a mú-
sica Tecno prevaleceu em boa 
parte das rádios. Muitas ban-
das e artistas da época marca-
ram a trilha sonora de crianças, 
adolescentes que se produziam 
com roupas coloridas, cabelos 
volumosos e acessórios exube-
rantes. Banda como Paralamas 
do Sucesso, Blitz, Kid Abelha, 
Legião Urbana, Xuxa, Rosanah, 

Biquini Cavadão e tantas ou-
tras bandas e artistas. 

No Cassasp (Clube dos 
Sub oficiais e Sargentos da 
Aero náutica) haverá a Festa 
Cassino 80, no dia 21 de se-
tembro, das 21 às 4 horas, que 
contará com a presença de 
Rosanah, Sylvinho Blau Blau 
(Banda Absyntho) e Willie de 
Oliveira (Rádio Taxi) um dos 
Djs mais conhecidos quando 
o assunto é flashback, e tam-
bém show com a banda Radical 
Chick. A pista será comandada 
pelo Dj Gordinho, que além dos 

hits dos anos 80 ainda deverá 
passear por sons dos anos 70 
e 90. Balão Mágico, Madonna, 
Trem da Alegria, Gretchen, 
Depeche Mode, Sid ney Magal, 
New Order, Metrô e tantos ou-
tros estão na playlist. A fes-
ta tem o intuito de relembrar 
uma época incrível da adoles-
cência de muitas pessoas. 

O Cassasp (Clube dos Sub-
ofi ciais e Sargentos da Aero-
náu tica) fica localizado na Rua 
Tenente Rocha, 387 - Santana 
- o valor para participar desse 
evento é de R$ 50.
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Rosanah se apresentará no Cassasp relembrando 
sucessos dos anos 80 

Sylvinho Blau Blau também estará 
na Festa Cassino 80

Teatro Alfredo Mesquita 
tem programação especial 

no mês de setembro 
Entre os dias 27 a 30 de se-

tembro, às 19 horas, três ato-
res e um palco vazio, colocam 
em pauta a evocação do rei, pre-
parando uma paisagem cultu-
ral ibérica pelo mito revisitado 
de Bamba (Vamba ou Wamba - 
c. 643-687/688 DC). Um perío-
do muito concreto da história 
política peninsular, onde o te-
atro, enquanto arte do espetá-
culo, só pode contribuir para a 
sua universalidade. Os ingres-
sos custam R$30 (inteira) e R$ 
15 (meia).

Todos os sábados e domin-
gos até o dia 30 de setembro, 
às 16 horas, acontece no Tetro 
Alfredo Mesquita o espetáculo 
“Numvaiduê, e se o hospital fos-
se assim”, com poesia e humor, 
os Doutores da Alegria trazem 
respostas para tais questões le-
vando ao palco esse hospital dos 
sonhos que gostaria de construir. 
Onde a cura passa pela emoção 
e a gargalhada se junta ao sor-
riso num encantamento de ma-
gia, música e busca de sentidos. 
Ingressos gratuito, a bilhete-
ria abre uma hora antes de cada 
sessão. O Teatro Municipal de 
Santana Alfredo Mesquita está 
localizado na Avenida Santos 
Dumont, 1.770 - Santana, São 
Paulo - para mais informações 
ligue: (11) 2221-3657. 
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Peça “Numvaiduê, e se o hospital fosse assim”

Peça Bamba, Vamba, Wamba

Mica promove exposição 
de obras do seu projeto 

“Conhecer para Preservar”

No dia 4 de julho de 2018 
crianças e jovens de 7 a 16 anos 
da Comunidade do Sapo rea-
lizaram atividades do proje-
to “Conhecer para Preservar” 

promovido pelo MICA - Mo vi-
mento Infantojuvenil Cres cendo 
com Arte, com o objetivo de lhes 
dar conhecimento das essen-
ciais funções das árvores para a 

manutenção da vida no planeta. 
Sob a orientação das professoras 
voluntárias do MICA, as crianças 
e jovens realizaram pinturas em 
cerâmicas com o tema “Flores e 
Frutos das Árvores Bra sileiras”. 
As obras produzidas estão aqui 
expostas no Museu Florestal 
Octávio Vecchi em comemoração 
ao Dia da Árvore e à entrada da 
Primavera.

Entre os dias 18 de setembro 
a 28 de outubro, quarta a sexta e 
primeiro sábado do mês, das 10 
às 12 horas, e das 14 às 16 ho-
ras. Domingos haverá apresen-
tação de peça de teatro, às 14 
horas, segunda e terça só ha-
verá visitação se houver grupo 
agendado, e logo após a expo-
sição estará aberta para visita-
ção. Para mais informações li-
gue: (11) 2231-8555 ramal 2053 
- O Horto Florestal fica localiza-
do na Rua do Horto, 931 - telefo-
ne: 2232-3117.
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Peças produzidas pelas crianças e adolescentes

Etecs e Fatecs abrem inscrições para curso 
gratuito de formação de empreendedores

Até o dia 20 de setembro a 
Etec Albert Einstein, do cen-
tro Paula Souza, estará com ins-
crições abertas para o projeto 
Escola de Inovadores. Trata-se 
de um curso de extensão gratui-
to que tem como objetivo ensi-
nar pessoas com espírito em-
preendedor a transformar suas 
ideias inovadoras em startups.

As vagas oferecidas são 
para 16 turmas em 19 Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) e 
Faculdades de Tecnologia do 
Estado (Fatecs), inclusive na 
Etec Albert Einstein, localizada 
na Zona Norte. 

As inscrições para o proces-
so de seleção são gratuitas. Os 
candidatos devem apresentar 

projetos de em-
preendedoris-
mo que serão 
avaliados com 
base em crité-
rios como ino-
vação, viabili-
dade técnica, 
potencial mer-
cadológico e 
geração de va-
lor. No total, 
serão selecio-
nados de 25 a 
30 alunos por 
turma. 

Germinando startups

As aulas ocorrem neste 

segundo semestre. Com dura-
ção de 40 horas, distribuídas em 
dez encontros semanais, o cur-
so aborda temas como design 
thinking, prototipagem, canvas, 
marketing, tecnologia aplica-
da aos negócios, finanças e mer-
cados. Durante as atividades, 
o estudante também receberá 
mentoria na construção do seu 
plano de negócios. 

Ao final, as propostas de 
startups serão apresentadas a 
empresários, entidades do po-
der público e representantes de 
ambientes de inovação, como 
incubadoras, parques tecnoló-
gicos e espaços de coworking, 
com o intuito de gerar parcerias 
e oportunidades de negócios. 
Confira unidades participantes 
e perío dos de inscrição: http://
www.etecalberteinstein.com.br/
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Inscrições para curso gratuito de formação de 
empreendedores na Etec Albert Einstein

“Solta a Voz” chega ao 
Parque da Juventude 

No domingo 16 de setembro, 
das 11 às 19 horas, o Solta a Voz 
com Arte, Cultura e Educação 
chega ao Parque da Juventude. 
O projeto oferece cursos de 
moda, graffiti, fotografia, mí-
dias sociais e técnicas de cabelo, 
além de shows de música gra-
tuitos e live graffiti.

O evento começa às 11 ho-
ras com quatro cursos gratui-
tos que compõem a programa-
ção do dia. Esses cursos são 
uma oportunidade para que os 
interessados conheçam novas 
técnicas e estilos e participem 
de um intercâmbio de ideias, 
podendo inclusive gerar uma 
nova forma de negócio e ren-
da extra, consolidando o even-
to na agenda de inclusão social 
da cidade. 

Os cursos serão dados por 
palestrantes escolhidos por uma 
curadoria do Solta a Voz: Jen-
nifer Nascimento (atriz e canto-
ra), Leu Britto (fotógrafo), Tico 
Canato (artista plástico e grafi-
teiro) e o coletivo Estaremos Lá 
(cultura afro). As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas, até 
o dia 13 de setembro, sujeitas à 
disponibilidade, pelo site www.
soltaavoz.com.br.

A primeira edição do Solta 

a Voz conta com apresentações 
de Rael, da banda Big Up e de 
DJs renomados. Já conhecidas 
do público por seus trabalhos 
marcantes na cena musical, as 

atrações sobem ao palco e to-
cam hits de sucesso. O Parque 
da Juventude fica localizado na 
Avenida Cruzeiro do Sul, 2.630 - 
Carandiru, São Paulo.
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Rael participa do evento “Solta a Voz” no Parque da Juventude


