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ÚLTIMAS - Cerca de 43% dos idosos, acima de 60 anos, são os 
principais responsáveis pelo sustento da casa, de acordo com 
a pesquisa da CNDL/SPC Brasil. 26% dos idosos já fizeram 
empréstimo pessoal ou consignado para ajudar alguém e 37% 
atrasaram o pagamento de alguma conta nos últimos seis meses. 
Brasileiros da terceira idade dão nota média 6,7 para vida financeira. 
A crise econômica que ainda afeta o bolso dos consumidores e o 
aumento do desemprego entre a população jovem, em muitos lares 
os idosos acabam sendo a principal fonte de renda. O percentual é 
ainda maior (53%) entre os homens, de modo geral, 91% dos idosos 
no Brasil contribuem com o orçamento da residência.

ÚLTIMAS - De acordo com a pesquisa CNDL/SPC Brasil, 23% 
dos trabalhadores vão usar 13º salário para comprar presentes de 
Natal. 27% vão economizar, ou seja, poupar ou investir a quantia 
recebida. O recebimento do décimo terceiro salário também é visto 
pelos consumidores como uma oportunidade para organizar a vida 
financeira, cerca de 17% quitar dívidas em atraso com dinheiro extra, 
apenas 11% vão priorizar pagamento de impostos e tributos de início 
de ano. Segundo a pesquisa, 44% dos consumidores brasileiros vão 
recorrer a bicos para comprar mais presentes de Natal, 16% que vão 
gastar o recurso durante as festividades de final de ano e 13% que 
vão pagar despesas da casa, como contas de água e luz.

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

Projeto Rumo do Rotary em 
Escola da Zona Norte

No último dia 24 de novem-
bro, o Rotary Club Tremembé 
realizou uma feira de profis-
sões para alunos do terceiro 
ano do Ensino Médio da Escola 
Estadual Profª Philomena  Bay-
lão, localizada na Zona Norte de 
São Paulo.  

Na feira havia profissio-
nais de diversas áreas falan-
do sobre as suas experiên-
cias com a profissão. Profissões 
como:  Administração, Direito, 
Enfermagem, Jornalismo, Mar-
keting, Nutrição, RH, Vete-
rinária. Palestras sobre as 

“Técnicas Para o Primeiro 
Em prego” e também sobre 
“Educação Financeira”. A Es-
cola Estadual Profª Philo me-
na Baylão fica localizada na 
Avenida Cel. Sezefredo Fa gun-
des, 14.666, no bairro Jardim 
Cachoeira.
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Palestra sobre as “Técnicas Para o Primeiro Emprego” Apresentação do evento para os alunos

Jardim Cachoeira

Fundação Abrinq e Instituto Cyrela 
inauguram Brinquedoteca em escola 

municipal na Zona Norte de São Paulo
A Fundação Abrinq, por meio 

do Programa Creche para Todas 
as Crianças e em parceria com o 
Instituto Cyrela, inaugurou na úl-
tima terça-feira (27) de novembro, 
a brinquedoteca da escola CEU 
CEI Paz (Centro Educacional 
Uni ficado da Paz), na Brasilândia, 
Zona Norte de São Paulo.

A unidade atenderá 314 
crian ças de 0 a 5 anos e, por meio 
do programa, foi possível trans-
formar um espaço ocioso do pré-
dio em uma brinquedoteca. Al-
gumas mudanças foram feitas 
no local para possibilitar a cria-
ção da nova área, como a pintura 
das paredes, adequação do piso, 
colocação de divisórias e compra 
de prateleiras e brinquedos.

O Programa Creche para 
Todas as Crianças, da Fundação 
Abrinq, visa contribuir para a 
melhoria da qualidade da Edu-
cação Infantil no País. Para isso 
tem como estratégias a reali-
zação de encontros formativos 
com educadores para promover 
a qualificação de práticas peda-
gógicas e propiciar o fortaleci-
mento de vínculos entre famílias 
e profissionais das creches. 

“A primeira infância preci-
sa ser vista com prioridade e ter 
espaços e recursos pedagógicos 
adequados para o aprendizado, 
nessa faixa etária é fundamen-
tal”, afirma Denise  Cesário, ge-
rente executiva da Fundação 
Abrinq.

O apoio do Instituto Cyrela 
possibilitou que a iniciativa fos-
se realizada em três municípios 

de grande porte: São Paulo, 
Porto Alegre e Rio de Janeiro. 
Ao todo, são 41 creches partici-
pantes, sendo que destas, 20 são 
de Porto Alegre, 10 de São Paulo 
e 11 do Rio de Janeiro. Em cada 
um dos municípios uma creche 
foi contemplada com a reforma 
e as demais apoiadas com for-
mação dos profissionais e doa-
ção de acervo de livros e jogos.
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Local reformado

Instituto Center Norte realizou a final 
do projeto de empreendedorismo que 

beneficia escolas públicas
No último sábado (24) de 

novembro, o Startup Varejo, 
um programa educacional de 
empreendedorismo e tecno-
logia realizado pelo Instituto 
Center Norte em parceria com 
a Consultoria Ideias de Futuro 
e com a Secretaria de Educação 
de São Paulo, conheceu o pro-
jeto vencedor de sua primeira 
edição: o Serv Pet. Trata-se de 
um aplicativo desenvolvido por 
cinco alunos da Etec Parque da 
Juventude, localizada na região 
da Zona Norte de São Paulo, 
voltado a oferecer entrega de re-
feições frescas e balanceadas (de 
acordo com veterinários e nutri-
cionistas) para pets. 

O projeto é um contraponto 
ao consumo restrito de rações in-
dustrializadas que propõe somar 
praticidade ao dono e qualidade 
de vida ao animal de estimação. 
O evento, que ocorreu no Expo 
Center Norte, contou com sete 
finalistas. O Startup Varejo en-
volveu 140 alunos das escolas es-
taduais Augusto Meirelles Reis 
Filho, Buenos Aires e Joaquim 
Leme do Prado, além da Etec 
Parque da Juventude.

O grupo vencedor recebe-
rá a mentoria de pré-acelera-
ção profissional, fornecida pela 
Consultoria de Inovação Social 
Ideias de Futuro. Com a premia-
ção, os estudantes terão a chan-
ce de desenvolver ainda mais 
o projeto e até mesmo lançar a 
startup e o aplicativo. Além de 
oferecer a mentoria, parte do 
prêmio será promover visitas 
coordenadas desses jovens a di-
ferentes centros tecnológicos. 

O segundo colocado - o apli-
cativo Sebo Teen - também ga-
nhará as visitas coordenadas. 
Trata-se de uma plataforma di-
gital criada para viabilizar a 
venda e troca de livros, incluin-
do títulos didáticos e totalmen-
te destinados aos jovens que es-
tão na escola. O Startup Varejo 

ainda reconheceu mais dois 
projetos na categoria “Atitude 
Empreendedora”: I Force, um 
aplicativo que funciona como 
mentor online para fornecer 
consultoria para pequenos ne-
gócios expandirem sua atuação, 
e Food Back, uma plataforma 
digital com soluções de melho-
rias a donos de restaurantes a 
partir das impressões trazidas 
por clientes, que são estimula-
dos a detalhar sua opinião so-
bre o estabelecimento a partir 
de recompensas oferecidas pelos 
restaurantes.

Conheça os Projetos 
vencedores:

Serv Pet - Etec Parque da 
Juventude - aplicativo para ofe-
recer entrega de refeições fres-
cas e balanceadas (de acordo 
com veterinários e nutricionis-
tas) para pets. É um contrapon-
to ao consumo restrito de ra-
ções industrializadas, propõe 
somar praticidade, ao dono, e 
qualidade de vida, ao animal de 
estimação.

Food Back - Escola Estadual 
Joaquim Leme do Prado - tra-
ta-se de um aplicativo e um site 
que oferecem soluções de me-
lhorias, aos donos de restau-
rante, a partir das impressões 
trazidas por clientes, que são es-
timulados a preencher um for-
mulário detalhado. A platafor-
ma digital pretende compilar as 
informações e já fornecer suges-
tões para as diferentes áreas dos 
restaurantes.

I Force - Escola Estadual 
Joaquim Leme do Prado - fun-
ciona como um mentor online. 
Trata-se de um aplicativo para 
fornecer uma consultoria para 
pequenos negócios expandirem 
sua atuação. É bem focado em 
marketing digital. Traz dicas 
personalizadas de como aumen-
tar o alcance e potencializar seu 
negócio.

Sebo Teen - Escola Estadual 
Professor Augusto Meirelles - é 
um aplicativo criado para viabi-
lizar a venda e troca de livros, 
incluindo didáticos e é voltado 
aos jovens que estão na escola.
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Serv Pet foi o vencedor

Exposição mostra o olhar 
particular de farmacêuticos em 

fotos de paisagens da Zona Norte
Até o dia 31 de janeiro, está 

aberta para visitação gratuita, 
uma Mostra sobre os “Olhares 
que inspiram a Zona Norte”, 
que é iniciativa do Conselho 
Regional de Farmácia do Estado 
de São Paulo (CRF-SP), em San-
tana. Um olhar especial so-
bre lugares e sobre a remanes-
cente diversidade florestal da 
Zona Norte de São Paulo, cap-
tada pelas lentes de farmacêuti-
cos apaixonados por fotografia é 
a proposta da exposição. 

Para a dra. Cláudia Cristina 
Pereira de Araujo, representan-
te do CRF-SP na região e cura-
dora da Mostra, a exposição tem 
o objetivo de retratar com hu-
mor, respeito e diversidade pai-
sagens da Zona Norte de uma 
maneira particular, mostran-
do lugares que muitas vezes são 
pouco notados pela população, 
mas que estimulam o desenvol-
vimento de arte, música e tra-
balho. “A diversidade da Mata 
Atlântica presente na Zona 
Norte é um convite para que to-
dos se sintam inspirados pela 
região e suas possibilidades. A 
exposição também evidência o 
cuidado, amor e respeito que o 
CRF-SP tem pela região, além 
de permitir que o farmacêutico 

se sinta em casa para criar e 
inovar com muita competên-
cia”, completou.

A exposição “Olhares que 
inspiram a Zona Norte” é um 
presente do CRF-SP para a po-
pulação da região, em come-
moração à inauguração da sec-
cional, ocorrida no mês de 
no vembro. O acervo conta com 
50 fotos e textos distribuídos em 
nove totens. Ao final do período 

de exposição, a organização pre-
tende tornar a Mostra itineran-
te. Para isso, aguarda convites 
para parcerias.

A Seccional do CRF-SP de 
Santana fica localizada na Rua 
Duarte de Azevedo, 431, 4º an-
dar conjuntos 41 e 42 (o local 
conta com acesso para portado-
res de necessidades especiais) 
para mais informações acesse: 
www.crfsp.org.br
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“Olhares que inspiram a Zona Norte”

Irmandade da Santa Casa de São Paulo 
regulariza documentos de lotes dos 

moradores no Jardim Hebron

O Jardim Hebron é uma 
área no Jaçanã pertencente a 
Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo, que 
há muitos anos foi invadida. 

Com esforço e dedicação ao lon-
go de vários anos, foi rea lizado 
um trabalho de levantamen-
to dos moradores, demarcação 
dos lotes para que pudéssemos 

regularizar a documentação jun-
to aos órgãos competentes. 

Houve o apoio do MAI 
(Mordomia da Administração 
Imobiliária), que realizou um 
evento no Hospital São Luiz 
Gonzaga para entrega das pri-
meiras escrituras definitivas de 
lotes do Jardim Hebron. O even-
to é um marco importante para 
nossa instituição e para os mo-
radores, que tiveram sua pro-
priedade legalizada. 

A Empresa Treea, traba-
lhou junto à Prefeitura de São 
Paulo na regularização do lote-
amento e da sra. Ruth Clemente 
da Empresa Andrade Clemente, 
que realizou um trabalho diário 
junto aos moradores do Jardim 
Hebron.

Estavam presentes na en-
tre ga das escrituras: dr. Adil son 
Bergamo (Procu ra do ria Jurídica), 
sr. Eduardo Nas  cimento (Diretor 
do Patri mô nio), sr. Christian 
Magalhães (Gerente Adminis tra-
tivo - MAI), sra. Ca rolina Moggi 
(MAI) e sr. Paulo Lima (Gerente 
Ad mi nistrativo - Hos pital São 
Luiz Gonzaga).
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Cerimônia de entrega das primeiras escrituras 
definitivas de lotes do Jardim Hebron


