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ÚLTIMAS - Faltam três meses para a chegada das festas de fim 
de ano, os setores de comércio e serviços já abriram as portas 
para a contratação de trabalhadores temporários, comércio e 
serviços e devem gerar cerca de 59,2 mil vagas no final do ano, 
de acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). 
O número é levemente superior aos 51 mil novos postos que 
foram previstos para o mesmo período do ano passado. Mais de 
40% dos que vão contratar pretendem empregar temporários, 
sendo que em 28% dos casos, empresários planejam efetivar 
colaborador. Remuneração média gira em torno de R$ 1.420.

ÚLTIMAS - Na última segunda-feira (8) de outubro o 
dólar fechou em forte queda, após os resultados das eleições 
realizadas no domingo. A moeda norte-americana caiu cerca 
de 2,31%, e vendida a R$ 3,7658, foi a maior queda percentual 
desde o recuo de 5,59% no mês de junho. O patamar mais 
baixo de fechamento em dois meses. O dólar chegou a atingir 
R$ 3,7095, durante o dia. O dólar de turismo foi negociado a 
R$ 3,92, se considerar a cobrança de IOF. Já o euro caiu 2,56% 
e encerrou valendo R$ 4,3283. O resultado das eleições deixou 
os investidores eufóricos, levando o principal índice da bolsa 
brasileira, a B3, a fechar em alta 4,57%, a 86.083 pontos.

Grupo de teatro da UBS Parque 
Novo Mundo é conhecido 

mundialmente por suas ações
A saúde é um tema frequen-

temente debatido, porém, mui-
tas vezes a mensagem não é 
captada pelas pessoas por fal-
ta de interesse ou oportunida-
de. Pensando nas necessidades 
da comunidade, a unidade bási-
ca de saúde (UBS) Parque Novo 
Mundo I, da Coordenadoria Re-
gional de Saúde (CRS) Norte, 
criou o grupo de teatro “A gente 
tem talento” para tratar de as-
suntos sociais e da saúde.

O grupo foi premiado na 4ª 
Mostra Nacional de Ex pe riências 
em Atenção Básica e Saúde da 
Família em Brasília, em 2014 e a 
UBS foi incluída, este ano, como 
unidade apoiadora do Aleitamento 
Materno na World Alliance For 
Breasfeeding (WABA). Em ho-
menagem à população nordesti-
na da comunidade, o grupo re-
alizou uma intervenção sobre o 
Aleitamento Materno, usando a 
manifestação cultural festiva co-
nhecida como Folia de Reis.

Segundo o gerente da uni-
dade, Ricardo Cordeiro, a fun-
ção do grupo teatral é fortale-
cer as ações de saúde através do 
instrumento de cultura, usando 

o teatro e a linguagem cultu-
ral para divulgar e promover as 
ações dentro do território. “O 
grupo é aberto, fazemos apresen-
tações nas casas de cultura, esco-
las e em nossa unidade. Sempre 
fazemos uma divulgação prévia 
para o público.”, afirma Ricardo.

Para a assistente social do 
Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), atriz e res-
ponsável pela criação de rotei-
ros para as peças, Maria Lúcia 

Saloti, também conhecida como 
Malu, a participação dos profis-
sionais que atuam na unidade é 
essencial para ajudar a adaptar 
a linguagem das pessoas atendi-
das por eles diariamente. “Nós 
utilizamos o teatro como ins-
trumento de transformação so-
cial e vejo que o grupo não pre-
cisa ser formado para fazer um 
esquete (peça) e passar o reca-
do que queremos de uma forma 
mais lúdica”, disse Malu.
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Grupo de teatro da UBS Parque Novo Mundo

Dia 15 de outubro
é o Dia dos Professores

O Dia dos Professores teve 
início em 15 de outubro de 1827, 
o imperador D. Pedro I instituiu 
um decreto que criou o Ensino 
Elementar no Brasil, com a ins-
tituição das primeiras letras em 
todos os vilarejos e cidades do 
país, e o decreto estabeleceu a 
regulamentação dos conteúdos a 
serem ministrados e as condições 
trabalhistas dos professores.

Muito tempo depois, em 
1947, o professor paulista, 

Salo mão Becker, com outros 
três professores tiveram a ideia 
de criar uma confraternização 
nessa data, em homenagem aos 
professores. Anos depois, 1963, 
a data foi oficializada pelo pre-
sidente João Goulart, por um 
Decreto Federal nº 53.682, que, 
em seu art. 3º, diz que “para co-
memorar condignamente o Dia 
do Pro fes sor, os estabelecimen-
tos de ensino farão promover so-
lenidades, em que se enalteça a 

função do mestre na sociedade 
moderna, fazendo delas partici-
par os alunos e as famílias”.

Aos mestres com carinho...

Professores, parabéns por 
vocês serem aquelas pesso-
as em quem nos espelhamos, 
aquelas pessoas que nos fazem 
acreditar que podemos ser tudo 
que quisermos, em nossas pro-
fissões, seja desde astronauta 
a escritor. E como diz o escri-
tor Gabriel Chalita “Aos velhos 
e jovens professores, aos mes-
tres de todos os tempos que fo-
ram agraciados pelos céus por 
essa missão tão digna e feliz. 
Ser professor é um privilégio. 
Ser professor é semear em ter-
reno sempre fértil e se encantar 
com a colheita. Ser professor é 
ser condutor de almas e de so-
nhos, é lapidar diamantes”. Aos 
nossos queridos professores, um 
muito obrigado!
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Feliz Dia dos Professores!

Atividades especiais para o 
Dia das Crianças no Museu 
da Energia de São Paulo

O Museu da Energia de São 
Paulo promove atividades gra-
tuitas nos dias 12 e 13 de ou-
tubro, nos períodos: manhã e 
tarde. Para celebrar o Dia das 
Crianças, data anual em home-
nagem, na ocasião, o Museu da 
Energia apresentará a oficina 
de Bolha de Sabão Gigante, que 
sempre anima o público. Os in-
teressados podem participar a 
partir das 10 horas e a ação se 
estende até às 15 horas.

No feriado do dia 12 (sexta), 
o Museu abre as portas para re-
ceber crianças e pais na visita es-
pecial “As Águas de São Paulo”. 
A atração apresentará para 
adultos e crianças o Sistema 
Hídrico de São Paulo, a partir 
de aerofotogrametrias, parte do 
acervo da Fundação Energia e 
Saneamento. Ao final será re-
alizada uma oficina de pintura 
com aquarela, fechando o ciclo 
de aprendizados de forma lúdi-
ca. E para finalizar o ciclo da co-
memoração das crianças, no dia 
13 (sábado), a oficina de Bolha 
de Sabão Gigante acontece no-
vamente, dessa vez na própria 
sede do Museu da Energia de 
São Paulo a partir da 14 horas.

Atrações do Museu da Ener-
gia de São Paulo para o Dia das 
Crianças:

Atividade - No dia 12 de 
ou tubro, às 11 horas, ha verá 

visita especial e apresenta-
rá para adultos e crianças o 
Sistema Hídrico de São Paulo, 
nas “As Águas de São Paulo”, no 
Museu da Energia de São Paulo;

Atividade - No sábado 13 
de outubro, às 14 horas, have-
rá oficina de Bolha de Sabão 

Gigante para crianças e jovens 
Diversão na Praça, local: Museu 
da Energia de São Paulo - O mu-
seu fica localizado na Alameda 
Cleveland, 601 - Campos Elí-
seos. Para mais informações li-
gue: (11) 3224-1489 ou telefone: 
(11) 3224-1499.
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Museu da Energia de São Paulo promove atividades gratuitas nos 
dias 12 e 13 de outubro, nos períodos manhã e tarde

Almoço Beneficente promovido 
pelo Clube Esperia

A Comissão Social Feminina 
do Esperia promove almoços be-
neficentes, duas vezes por ano, 
com o objetivo de arrecadar 
fundos para promover diversas 
ações em prol de funcionários 
do Clube e instituições caren-
tes da Zona Norte. O Segundo 
Almoço Beneficente deste ano já 
tem data marcada, acontecerá 
no dia 17 de outubro, às 12h30, 
no Salão Social.

Além de contribuírem com 
este belo trabalho desenvolvido 
com tanto carinho e dedicação 
pelas integrantes da C.S.F., as 
associadas e convidadas pode-
rão desfrutar de um almoço com 
um cardápio especial e partici-
par de brincadeiras como bingo, 
sorteios de doações e venda de 
bombons premiados.

“Esta é apenas uma das di-
versas ações que realizamos. Ao 
longo do ano também promove-
mos bazares, eventos sociais e 
campanhas de arrecadação que 
resultam em recursos utiliza-
dos na aquisição de materiais 
de limpeza, higiene, construção, 

esportivos, utensílios domésti-
cos, remédios e roupas. Apenas 
nos últimos 5 anos conseguimos 
ajudar mais de 50 instituições 
beneficentes, além de dezenas 
de colaboradores do Esperia”, 
comenta a coordenadora da co-
missão, Selma Monteiro.

O evento é aberto para não 
associados que tenham vontade 
de ajudar ao próximo e contri-
buir com o trabalho da C.S.F. Os 

ingressos podem ser adquiridos 
diretamente com a Comissão 
Social Feminina, e o valor será 
R$80.

O Clube Esperia fica loca-
lizado na Avenida Santos Du-
mont, 1.313 - Santana - As 
inscrições são gratuitas e po-
dem ser realizadas diretamen-
te no Departamento Social do 
Clube. Mais informações: (11) 
2223-3341.
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Almoço beneficente no Clube Esperia

Cantora Anná e o “Focaccia 
Enriquecida e Nutritiva” são 
os destaques do Sesc Santana

Na sexta-feira (12) de outu-
bro, às 18 horas, o Grupo Triii 
mescla música com brincadei-
ra, que é uma forma de dialogar 
com as crianças, aumentando sua 
sensibilidade, percepção e inte-
ração com o mundo. O novo ál-
bum traz músicas e brincadeiras 
em arranjos ricos e delicados que 
convidam o público a viajar mu-
sicalmente pelas nuances e con-
trastes, presentes no dia e na noi-
te. Pensando na criançada, o trio 
compôs canções para dançar, can-
tar, brincar e até dormir. E além 
de cantar as novas músicas, o re-
pertório antigo também estará 
na lista. As novidades serão os 
dois músicos convidados que vão 
ampliar as possibilidades sonoras, 
fazendo com que a família curta 
o que está ouvindo. Os ingressos 
estão disponíveis nas bilheterias 
das unidades do Sesc no Estado 
de São Paulo no valor de R$ 17.

Na sexta, 12 e no sába-
do, 13 de outubro, às 14 horas o 
Sesc apresenta a peça “Berenice 
Soriano”, a doce e imaginativa 
Berenice tem um sabiá chamado 
Soriano que um dia foge, motivan-
do uma incessante busca pelo pas-
sarinho. Sempre acompanhada de 
Rosa, sua boneca de pano, a meni-
na inicia um caminho de aventu-
ras, passando por florestas, mares 
e lugares inimagináveis, onde são 
surpreendidas por diversos per-
sonagens do cancioneiro popular 
brasileiro e das cantigas de roda.

Na sábado, 13 e no domin-
go, 14 de outubro, das 11 às 12 
horas, acontece o “Contos Para 
Navegar Em Terra Firme”, com 
Leticia Liesenfeld e Thalita 
Passos. Nesta viagem com chei-
ro de terra à vista, não saímos 
do lugar, mas parados onde es-
tamos, seguimos de encontro a 
um castelo pequeno como uma 
roupa apertada, um homem e 
uma mulher experimentando, 
ora uma pele de onça, ora uma 
pele de gente, camelos devora-
dores de histórias, um casal para 
quem a “felicidade para sempre” 
já não basta. Os gestos estão en-
volvidos na criação de imagens 
corporais, apoiando a memória e 
a criação paralela e subjetiva de 
ideias, imagens e palavras por 
parte do público. Esta é uma es-
cuta ativa, ela mesma, um outro 
tipo de navegação! Performance 
narrativa apoiada nas possibili-
dades de diálogo entre a narra-
dora e a tradutora de Libras, e 
na potência da comunicação vi-
sual criada a partir do movimen-
to e da expressão corporal.

No sábado, (13) de outu-
bro, 19 horas, a Anná, canto-
ra, compositora e cineasta vin-
da de Mococa, apresenta o show 
“Pesada”, baseado no seu EP 
de mesmo nome. O álbum foi 
financiado coletivamente e re-
flete a grande variedade de in-
fluências musicais paulistas, 
misturando baião, polcas e sam-
bas. Para o De|Generadas traz 
uma versão mais intimista do 
show e conta com a participa-
ção das “Clarianas”, grupo que 
muito a influencia musicalmen-
te. O evento é livre e gratuito.

Na terça-feira, (16) de outu-
bro, às 20 horas, o Sesc apresen-
ta o filme “A Terceira Margem 
do Rio” - Um homem abando-
na a casa, a mulher, os filhos, os 
amigos, tudo, para viver isola-
do numa canoa, no meio de um 
rio na região central do Brasil. 
Sem explicar seu gesto, rema 
sem destino. Jamais volta a pi-
sar em terra firme, nunca mais 
aparece para ninguém. Seu úni-
co contato com as pessoas se faz 
de modo indireto, através do fi-
lho que lhe deixa comida debai-
xo de uma pedra na beira do 
rio. O filme é baseado na obra 
de Guimarães Rosa. Música 
de Milton Nascimento. Com 
Ilya São Paulo, Sonja Saurin, 
Maria Ribeiro e Barbara Brant. 
Indicado ao Urso de Ouro no 
Festival de Berlim. Após a ses-
são haverá debate conduzido 
pelo especialista Paulo Marcelo 
do Vale. Os ingressos estão dis-
poníveis nas bilheterias das uni-
dades do Sesc no Estado de São 
Paulo.

Na quarta-feira, 17 de outu-
bro, das 19h30 às 21h30, acon-
tece o evento “Baguete de Leite, 
Delícia para o Lanche”, com 
Anderson Miranda, do Mocotó, 
vai mostrar sua versão da tra-
dicional baguete, com inspira-
ção nos pães caseiros brasileiros. 
Junto ao chef Rodrigo Oliveira, 
Anderson Miranda trabalha no 
desenvolvimento da padaria do 
Mocotó, não apenas com receitas 
clássicas da fermentação natural, 
mas também trabalhando com 
ingredientes brasileiros. As vagas 
limitadas, ingressos disponíveis 

na bilheteria da Unidade Santana 
com 1 hora de antecedência.

Na quinta-feira, 18 de outu-
bro, das 19h30 às 21h30, aconte-
ce o “Teste a Qualidade de uma 
Farinha: Você Con segue”, com 
Raffaelle Mostac cio li, padeiro e 
pizzaiolo, que ensina como ava-
liar uma farinha, mesmo sem 
laudos profissionais dos moi-
nhos. As vagas são limitadas, 
e os ingressos disponíveis na 
Bilheteria da Unidade Santana 
com 1 hora de antecedência.

Na quinta-feira, (18) de ou-
tubro, um show com as ban-
das “Marujos + Tuyo”, das 20 
às 22 horas, no palco do Teatro 
do Sesc Santana. O espetácu-
lo integra o projeto “Novas 
Rotações”, desenvolvido men-
salmente na unidade. A propos-
ta é promover uma verdadei-
ra jam session com os músicos, 
além de apresentar a produção 
solo de cada um. Marujos é uma 
banda de MPB formada por me-
ninas paulistanas, e Tuyo é um 
trio de folk; ambos vem cres-
cendo e conquistando espaço na 
cena musical brasileira.

Em outubro, todas as unida-
des do Sesc convidam o público 
a experimentar o universo da 
comida e as suas relações com a 
saúde e com a cultura - Na sexta-
feira, 19 de outubro, das 19h30 
às 21h30, acontece o “Focaccia 
Enriquecida e Nutritiva”, com 
Marcos Carnero, da Miolo, que 
mostra uma focaccia de bases 
tradicionais, porém enriquecida 
com gérmen de trigo. As vagas 
são limitadas e os ingressos es-
tão disponíveis na bilheteria da 
Unidade Santana com 1 hora de 
antecedência, evento gratuito.

Fotos: Divulgação

Anná é cantora, compositora e 
cineasta vinda de Mococa

“Focaccia Enriquecida e Nutritiva”, 
com Marcos Carnero

APARELHOS AUDITIVOS

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 38 mensais*

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR30

(11) 2973-9099

RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br
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