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ÚLTIMAS - Na última quarta-feira (31) de 
outubro celebrou-se o Dia Mundial da Poupança. 
O Instituto Axxus fez um levantamento em 
parceria com a Unicamp e a Associação Brasileira 
de Educadores Financeiros (Abefin), que mostrou 
que 80% dos brasileiros não conseguem poupar 
para realizar nenhuma forma de investimento, 
enquanto os outros 20% aplicam em algum fundo 
mensalmente, ou só quando sobra.

ÚLTIMAS - Na última quarta-feira (31) de 
outubro a Petrobrás anunciou que a partir de 
quinta-feira (1º/11) o preço médio da gasolina 
será reduzido em 0,84%. O valor do litro será de 
R$ 1,8466, conforme está no site da Petrobrás. 
O corte ocorreu depois da petroleira anunciar a 
redução dos reajustes diários, com diminuição de 
6,2% no valor.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda região norte da capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

Entulho em calçada na 
Rua Jovita, em Santana

Na última sexta (26) de ou-
tubro a Subprefeitura de San-
tana/Tucuruvi efetuou uma 

multa por descarte irregular 
de entulho na calçada e orien-
tou o proprietário a regularizar 

o local. O entulho ficava na cal-
çada da Rua Jovita.

No dia 30 de outubro a 
Subprefeitura retornou ao lo-
cal e verificou a impossibilida-
de de locomoção dos pedestres 
no passeio e a continuidade em 
infringir a Lei. 

A fiscalização fez a segun-
da autuação com o dobro do va-
lor da primeira, e como o mo-
rador não se manifestou, o 
autuou também pelo mau es-
tado de conservação do passeio 
e embargou a obra que esta-
va sendo realizada. Além dis-
so, a empresa contratada pela 
Subprefeitura irá passar o cus-
to da retirada do entulho e será 
feita a cobrança ao proprietá-
rio da obra.

Novo atendimento de saúde 
bucal na região de Perus

Na última quinta-feira (25) de 
outubro, o prefeito Bruno Covas, 
o secretário municipal da Saúde, 
Edson Aparecido e o coordena-
dor Regional de Saúde Norte, 
José Mauro Correa entregaram 
o novo equipamento de Saúde 
Bucal da UBS Jardim Rosinha, 
localizado na Rua Palmeirópolis, 
s/nº, Jardim Monte Belo - Perus, 
na Zona Norte da Capital. O 
novo serviço odontológico fun-
cionará de segunda a sexta-feira, 
das 7 às 18 horas, e beneficiará 
até 16 mil moradores da região, 
a previsão é de que sejam atendi-
das 30 pessoas por dia.

A Unidade de Saúde Bucal 
está instalada em uma área pró-
xima à UBS Jardim Rosinha e 
contará com uma equipe com-
posta por dois cirurgiões den-
tistas, dois auxiliares de Saúde 
Bucal (ASB) e dois auxiliares 
administrativos. Já a estrutura-
ção do equipamento é composta 
por salas para acolhimento, con-
sultórios odontológicos, esterili-
zação, expurgo e duas cadeiras 
odontológicas.

Além das consultas, proce-
dimentos e atendimentos de ur-
gência e emergência, os profissio-
nais vão realizar ações coletivas 

nas escolas da região com ensi-
no da escovação dental e aplica-
ção tópica de flúor. Todo o trata-
mento odontológico da Atenção 
Básica será realizado pela equi-
pe de Saúde Bucal e, havendo a 
necessidade de assistência es-
pecializada, o paciente será en-
caminhado para um Centro 
Especializado de Odontologia da 
região.

“Estamos ampliando o aces-
so à Saúde Bucal, com o objetivo 

de aprimorar os cuidados da saú-
de geral dos pacientes, com a pre-
venção de doenças, melhorando 
também a qualidade de vida da 
população”, diz Edson Aparecido, 
secretário municipal da Saúde.

A UBS, localizada na Rua 
Dalva de Oliveira, 82, atende 
18.065 usuários cadastrados. 
Além desta unidade, a região 
conta com outros nove servi-
ços de referência, entre eles dois 
hospitais.
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Prefeito Bruno Covas na UBS Jardim Rosinha

“Projeto Conhecer para 
Preservar” do MICA

O Movimento Infantojuvenil 
Crescendo Com Arte (MICA), 
faz um evento referente ao 
“Patrimônio Natural dos Bio-
mas, Mata Atlântica e Pampas” 
com troca de cartões-postais 
feitos pelas crianças e jovens, 
da Escola Estadual de 1º e 2º 
graus Parque Ecológico São 
Paulo - SP. 

A exposição será entre os 
dias 3 a 25 de novembro, das 
10 às 12 horas e das 14 às 16 
horas, de quarta a sexta e pri-
meiro sábado do mês, no Museu 
Florestal Octávio Vecchi loca-
lizado no Horto Florestal, na 
Rua do Horto, 931 - para mais 
informações ligue: (11) 2231-
8555 - ramal 2053 - ou acesse: 
http://artmica.blogspot.com/
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Troca de cartões-postais feitos pelas crianças e jovens

Teatro Alfredo Mesquita apresenta 
“É como diz o ditado” e “Sutura”

De 3 a 25 de novembro aos 
sábados e domingos, às 16 ho-
ras, o Teatro Alfredo Mesquita 
apresenta a peça “É como diz 
o ditado”, que conta a história 
de Isabel e Joaquim, um casal 
de circenses, ela, a mulher bar-
bada e cigana, e ele, o versátil 
palhaço Coriza, os dois, anti-
gos artistas do grandioso Circo 
Vital. 

Um dia depois do casamento 
dos dois, por uma falha, o casal 
acorda e o circo não está mais 
lá. Abandonados, os dois devem 
‘se virar nos 30’ para descobrir 
uma nova forma de viver e, para 
isso, vão contar com a ajuda da 
criatividade para sacudir a poei-
ra e dar a volta por cima!

A narrativa passeia pe-
los ditados populares, tão pre-
sentes no nosso dia a dia, mas 
que muitas vezes nós nem nos 
damos conta de como eles re-
sumem nossas situações mais 
corriqueiras. Assim, entrando 
numa saga repleta de aventura 
e emoção, os dois personagens 
vão nos mostrando suas histó-
rias com muito humor, fazendo 
com que o público se identifique 
logo de cara.

A peça tem duração de 50 
minutos, a classificação é livre, 
os ingressos podem ser adqui-
ridos online no Sampa Online 
ou na bilheteria do teatro R$ 16 
(inteira) e R$ 8 (meia-entrada).

De 2 a 25 de Novembro, sex-
ta e sábado, às 21 horas, e do-
mingos, às 19 horas, a peça 
“Sutura” também estará no 
Teatro Alfredo Mesquita. A 

peça discute, de forma ácida e 
inteligente temas como amor, 
hipocrisia, busca por felicida-
de, micro poder nas inter-rela-
ções e a precariedade da nature-
za humana.

A notícia de um fato 

importante intensifica a dinâ-
mica já estabelecida de um ca-
sal que tenta começar a reor-
ganizar sua vida. Na tentativa 
de reconstruir essa história de 
amor, o terreno se revela move-
diço: encontros, desencontros, 
desejos, sonhos, ficção e reali-
dade atravessam a relação desse 
casal, com ternura e brutalida-
de, abrindo um corte que expõe 
suas precariedades e os limites 
de sua natureza.

A peça tem duração de 70 
minutos, a classificação é de 
16 anos, os ingressos podem 
ser adquiridos na bilheteria do 
tea tro R$ 30 (inteira) e R$ 15 
(meia-entrada).

O Teatro Alfredo Mesquita 
fica localizado na Avenida Santos 
Dumont, 1.770 - Santana, São 
Paulo. Para mais informações 
ligue: (11) 2221-3657. Ou aces-
se as redes sociais do teatro:  
@teatroalfredomesquita
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“É como diz o ditado” fica em cartaz até o dia 25 de novembro 

Peça “Sutura” fica em cartaz 
até o dia 25 de novembro

SEME promove atividades esportivas 
gratuitas para a terceira idade

A Secretaria Municipal de 
Es portes e Lazer de São Paulo 
(SEME) oferece programa-
ção gratuita voltada para a 
terceira idade nos 47 Centros 
Esportivos da cidade.

Entre as atividades estão: 
alongamento, ginástica locali-
zada, dança cigana e yoga, en-
tre outras. Para participar, bas-
ta se associar gratuitamente em 
uma das unidades, levando car-
teira de identidade, cartão SUS, 
comprovante de endereço e uma 
foto 3x4. Confira, abaixo, as ati-
vidades disponíveis e os endere-
ços da Zona Norte onde podem 
ser encontradas.

Zona Norte

C.E. THOMAZ MAZZONI 
(Vila Maria) - Praça Jânio da 
Silva Quadros, 150, Vila Maria 
- Fone: 5574-8760
Ginástica geral para terceira 
idade - Segundas, quartas e sex-
tas, 7 às 9h;
Zumba - segundas e sextas, 9 às 
9h45;
Jumping - quartas, 9 às 9h45;
Alongamento e Pilates (combo) 
- terças e quintas, 7 às 9h;
Hidroginástica - terças e quin-
tas, 9 às 10h;
Ginástica geral - terças e quin-
tas, 15 às 16h;

MINI BALNEÁRIO IRMÃOS 
PAOLILLO (Jardim Cabu çu) - 
Rua General Jerônimo Furtado, 
751 - Jaçanã - Fone: 2241-0454
Ginástica geral - quartas e sex-
tas, 7h30 às 10h30 (3 turmas);
Hidroginástica - Terças e quin-
tas, 10 às 11h;
Alongamento - Terças e quin-
tas, 14 às 15h;
Pilates - Quartas e sextas, 9h30 
às 10h30;
Natação - Quartas e sextas, 
10h30 às 12h;

MINI BALNEÁRIO GASTÃO 
MOUTINHO (Mandaqui) - Rua 
Coronel João da Silva Feijó, 80 - 
Mandaqui - Fone: 2231-4705
Alongamento - terças e quintas, 
11 às 12h; 13h30 às 14h30;
Hidroginástica - terças e quin-
tas, 10 às 11h; 14h30 às 15h30;

MINI BALNEÁRIO COMAN
DANTE GARCIA D’ÁVILA 
(Casa Verde) - Rua Armando 
Coelho e Silva, 775 - Parque 
Peruche - Fone: 2208-2755
Caminhada - segundas, 7 às 8h;
Ginástica geral - terça a sexta, 
8 às 9h;

Ginástica 3ª idade - terça a sex-
ta, 9 às 10h;
Condicionamento Físico - terça 
a sexta, 10 às 11h;
Voleibol adaptado - terças e 
quintas, 12 às 13h; Quartas e 
sextas - 7 às 8h;
Alongamento - terças e quintas, 
13 às 14h; quartas e sextas, 12 
às 13h;
Tênis livre às 14h;

C.E. OSWALDO BRANDÃO 
(Bra silândia) - Rua Mi chihisa 
Murata, 120 - Vila Brasilândia - 
Fone: (11) 3978-7591
Ginástica Geral - terça a sexta, 
7 às 8h;
Ginástica (masculino): terça e 
quinta, 20 às 21h;
Ginástica (feminino): quarta e 
sexta, 20 às 21h;
Tai chi chuan: terças, 9 às 11h;
Alongamento e vôlei adapta-
do (combo): terça a sexta, 8 às 
9h;
Zumba: quartas, 18h45 às 19h45;

C.E. AURÉLIO CAMPOS 
(Fre guesia do Ó) - Rua Ja cu-
tiba,167 - Freguesia do Ó - 
Fone: (11) 3975-7569
*Os idosos podem participar, mas 
não há atividades e horários ex-
clusivos para eles
Ginástica localizada: segundas, 
quartas e sextas, 8 às 9h; ter-
ças e quintas, 19 às 20h; 20 às 
21h30;
Yoga: segundas, quartas e sex-
tas, 9 às 10h; terças e quintas, 
9 às 10h;
Pilates de solo: segundas, quar-
tas e sextas, 10 às 11h; terças e 
quintas, 7 às 8h; 10 às 11h;
Caminhada da terceira idade: 
segundas, quartas e sextas, 7 às 
8h;

Alongamento: terças e quintas, 
8h às 9h;

GINÁSIO DARCY REIS 
(Vila Guilherme) - Ave ni da Gui-
lherme, 1819 - Vila Guilherme - 
Fone: (11) 5574-8847
Alongamento: 9 às 10h;
Ginástica para terceira idade: se-
gundas, quartas e sextas, 8 às 9h;
Zumba Fitness: sextas-feiras, 
17 às 18h;

BALNEÁRIO GERALDO 
ALON SO (Santana) - Rua San-
tos Dumont, 1318 - Santana - 
Fone: (11) 2221-5214
Alongamento: terças e quintas, 
9 às 10h;
Tai Chi Chuan: terças, 10 às 
11h; quartas, 16 às 17h;

C.E. ALFREDO INÁCIO 
TRIN DADE (Jardim São Pau lo) 
- Rua Viri, 425 - Jd. São Pau lo - 
Fone: (11) 2973-5390
Condicionamento físico funcio-
nal: segundas, quartas e sextas, 
19h30 às 20h30;
Musculação: terças e quintas, 7 
às 8h30; 8h30 às 10h30; 13 às 
15h30;
Segundas, quartas e sextas, 
9h30 às 11h30; quartas e sex-
tas, 17 às 21h;
Ginástica localizada: segundas, 
terças e quintas, 18h30 às 20h; 
20 às 21h30;
Ginástica para terceira idade: 
terças e quintas, 7h30 às 8h30; 
8h30 às 9h30;
Quartas e sextas: 8h30 às 9h30;
Hidroginástica: quartas e sex-
tas, 10 às 11h;
Natação: terças e quintas, 10 às 
11h; 11 às 12h;
Vôlei adaptado: segundas e 
quartas, 7h30 às 9h30;
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Centros Esportivos da Prefeitura têm opções para a terceira idade
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Entulho retirado na última semana da Rua Jovita


