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ÚLTIMAS - Dezembro chegou e com ele as tradicionais compras 
de Natal, que aumentam a expectativa do comércio e também faz 
a alegria das crianças. De acordo com a Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), (50%) dos filhos participam, em alguma medida, 
do processo de escolha dos presentes que vão receber dos pais. 
De acordo com a pesquisa, 41% dos pais compartilham com os 
filhos a decisão de qual presente levarão para casa, ao passo que 
outros 9% deixam as crianças decidirem sozinhas o presente que 
vão ganhar. Já 47% dos entrevistados centralizam a decisão, sem 
permitir a participação dos filhos no processo de compra.

ÚLTIMAS - Cerca de 15,2 milhões de brasileiros estão abaixo da 
linha da pobreza, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), divulgados na última quarta-feira 
(5) de dezembro). Em 1 ano, 2 milhões de brasileiros passaram a 
viver com R$ 406 por mês, só no ano de 2017, aproximadamente 
54,8 milhões já estavam nessa situação, isso corresponde a 26,5% 
da população. O IBGE considera a linha definida pelo Banco 
Mundial que calcula que as pessoas pobres vivem com até US$ 
5,50 por dia, que equivale a R$ 406 por mês. Quem vive na 
extrema pobreza vive com menos de US$ 1,9 por dia, ou seja, R$ 
140por mês, esse número equivale a 7,4% dos brasileiros.

Anuncie em um jornal que faz a diferença. Há 55 anos. | www.gazetazn.com.br

Cecília Massa interpreta ópera na 
Biblioteca José de Anchieta, no Perus

Na terça-feira (11) de dezem-
bro, às 14 horas, haverá apre-
sentação na Biblioteca Padre 
José de Anchieta, I Castrati (Os 
Castrados) eram cantores que 
possuíam a mesma extensão vo-
cal das vozes femininas. Essa ca-
racterística era obtida castran-
do os meninos cantores antes 
da puberdade. Eles estiveram 
em evidência, principalmente na 
Itália do século 16, em especial 
depois que o Papa Paulo Sisto V 
proibiu as mulheres de cantarem 
em público. Além de interpreta-
rem os papeis femininos nas ópe-
ras, foram criadas composições 
próprias para seu tipo de voz. 
Como não há mais Castrati hoje 
em dia, o repertório feito para 
eles é interpretado por cantoras 
líricas. 

É o caso da mezzo-soprano 
Cecília Massa, neste mês, acom-
panhada pelo pianista Lucas 
Nogara, ela se apresenta em 
vários auditórios das bibliote-
cas municipais, dando continui-
dade à proposta da Secretaria 
Municipal de Cultura de di-
fundir a arte operística em es-
paços diversificados. No reci-
tal, Cecília canta, entre outras 
composições, árias de óperas 
de Vivaldi, Händel, Mozart, 
Rossini e Bellini. 

Bacharel em música pela 
Universidade Estadual de Cam-
pinas, a cantora trabalhou re-
pertório dos séculos 17 e 18 
sob a orientação de Nicolau 
de Figueiredo. Foi finalista do 
14º Concurso Maria Callas em 
2016 e, no mesmo ano, bolsis-
ta da Thüringer Bachwochen, 
na Alemanha. Cantou mis-
sas e cantatas de Bach nas 

cidades alemãs de Weimar, 
Erfurt, Leipzig e Eisenach. No 
Brasil, atuou em diversas ópe-
ras no Theatro São Pedro, 
como Dido e Eneas, de Purcell, 
L’amico Fritz, de Mascagni, e 
Adriana Lecouvreur, de Cilea. 
A Biblioteca Padre José de An-
chieta fica localizada na Rua 
Antônio Maia, 651, Perus. Zona 
Norte. Tel. 3917-0751.
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Cecília Massa interpreta ópera na Biblioteca Padre José de Anchieta

Shopping Lar Center promove Oficina de 
Guirlandas de Natal para todas as idades

As decorações de Natal já 
tomaram conta das casas e as 
guirlandas são parte importan-
te dos preparativos para as fes-
tividades. Para ajudar nessa ta-
refa, o Shopping Lar Center 
recebe nos dias 9 e 16 de de-
zembro a Oficina de Guirlandas 
Tradicionais e Recicladas. A ati-
vidade, realizada pelo Ateliê 
das Velhas, das irmãs Janaina 
Monteiro e Camilla Monteiro, 
acontece durante a Feira de 
Orgânicos, localizada no esta-
cionamento do empreendimen-
to. Serão duas oficinas por do-
mingo, às 9 e às 11 horas.

A oficina é gratuita e desti-
nada a todas as idades, crianças 
de até 14 anos também podem 
participar, acompanhadas por 
um responsável. Os alunos terão 
à disposição diversos materiais 
reutilizáveis, como papel reci-
clado, papel colorido, arames, 
origamis já prontos, retalhos de 
tecidos e outros. Cada pessoa 
poderá escolher o que quiser 
para personalizar sua guirlan-
da, que ao final poderão levar 

para casa aquilo 
que produzirem. 

A Feira de Or-
gânicos, acontece to-
dos os domingos no 
estacionamento do 
Shopping Lar Cen-
ter, em parceria com 
a AAO - Associação 
de Agri cultura Orgâ-
ni ca. Lá os produto-
res comercializam 
uma grande varieda-
de de alimentos cul-
tivados em um sis-
tema que respeita 
os ciclos naturais e 
a conservação e enri-
quecimento do solo. 
A oficina é uma opor-
tunidade para que os 
visitantes usem a 
criatividade para ca-
prichar na decoração 
natalina de maneira 
sustentável. 

A Oficina de 
Guir landas de Na-
tal Tradicionais e Recicladas 
acontece no Shopping Lar 

Center - Avenida Otto Baum-
gart, 500 - Vila Guilherme a en-
trada é gratuita.

Foto: Divulgação

Oficina de Guirlandas de Natal no Shopping Lar Center

Aluguel residencial com aniversário 
em dezembro avança 9,68%

Os contratos de locação resi-
dencial em andamento com ani-
versário em dezembro e corre-
ção pelo IGP-M (Índice Geral 
de Preços - Mercado), medido 
pela FGV (Fundação Getúlio 
Vargas), deverão ser ter seus 
valores atualizados em 9,68%. 
O IGP-M é eleito como um dos 
principais indicadores para rea-
justes contratuais por ser divul-
gado ainda dentro do mês de re-
ferência. A variação mensal de 
−0,49% no mês de novembro fe-
cha o comportamento dos pre-
ços no período de 12 meses com-
preendido entre dezembro 2017 
e novembro 2018.

Para facilitar o cálculo 
do novo aluguel, o Secovi-SP 
(Sindicato da Habitação) divul-
ga fator de atualização que, no 
caso, será de 1,0968. Para atu-
alizar um contrato de aluguel 
de R$ 1.500,00 que vigorou até 
novembro de 2018, rea liza-se 
a multiplicação de R$ 1.500,00 
por 1,0968. O resultado, R$ 
1.645,20, corresponde ao aluguel 
de dezembro, a ser pago no final 
do mês ou no início de janeiro.

Fatores de reajustes  
de aluguel

Contrato com aniversário 
em dezembro/17 e pagamento 
em janeiro/18: 0,9914

Contrato com aniversário 
em janeiro/18 e pagamento em 
fevereiro/18: 0,9948

Contrato com aniversário 
em fevereiro/18 e pagamento 
em março/18: 0,9959

Contrato com aniversário 
em março/18 e pagamento em 
abril/18: 0,9958

Contrato com aniversário 
em abril/18 e pagamento em 
maio/18: 1,0020

Contrato com aniversário 
em maio/18 e pagamento em ju-
nho/18: 1,0189

Contrato com aniversário 
em junho/18 e pagamento em 
julho/18: 1,0426

Contrato com aniversário 
em julho/18 e pagamento em 
agosto/18: 1,0692

Contrato com aniversário 
em agosto/18 e pagamento em 
setembro/18: 1,0824

Contrato com aniversário 
em setembro/18 e pagamento 
em outubro/18: 1,0889

Contrato com aniversário 
em outubro/18 e pagamento em 
novembro/18: 1,1004

Contrato com aniversário 
em novembro/18 e pagamento 
em dezembro/18: 1,1079

Contrato com aniversário 
em dezembro/18 e pagamento 
em janeiro/19: 1,0968
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Aluguéis com aniversário em dezembro tem expressiva alta

Horto Florestal promove grande Festival 
de Natal com Hambúrguer e Panetone
Entre os dias 8 e 9 de dezem-

bro, das 9 às 18 horas, o Horto 
Florestal oferece para o público 
os Festivais do Hambúrguer e 
Panetone com delícias do Natal. 
O evento tem entrada gratuita e 
ocorrerá das 9 às 18 horas. Uma 
excelente dica de passeio para 
curtir em família. 

Os festivais terão panetones 
diversos, oficinas de Natal das 
14 às 15 horas, no domingo (9), 
variedade em presentes e, é cla-
ro, teremos a chegada do Papai 
Noel, também no mesmo dia às 
14 horas, para que os pequenos 
possam aproveitar essa magia 
e fazer os seus pedidos e tirar 
aquela foto com o bom velhinho.

Já para os admiradores de 
hambúrguer artesanal, o fes-
tival oferece muitas opções de 
lanches com variados tama-
nhos. A programação completa 
da festa está recheada de sabo-
res e o cardápio não para por aí! 

Na praça de alimentação será 
possível degustar das culiná-
rias: mineira, baiana, asiática, 
crepes, entre outros salgados.

O espaço kids com parqui-
nhos infantis e brinquedos inflá-
veis a preços populares garante 
para criançada muita diversão! 
O parque contará também com 

feira de artesanato e variedades 
e ambiente místico para quem 
gosta de fazer previsões futu-
ras! Venha participar conosco 
dessa grande festa e aproveite 
para visitar o Papai Noel ao ar 
livre! O Horto Florestal fica lo-
calizado na Rua do Horto, 931 - 
Horto Florestal.
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Festival de Natal com Hambúrguer e Panetone no Horto Florestal

Secretário Municipal garante 
que serviços voltados à 

Cracolândia não vêm para a ZN
Na última quinta-feira (29) 

de novembro, às 20 horas, no 
Salão de Eventos do Santuário 
Nossa Senhora da Salette, no 
Jardim São Paulo, o Secretário 
Municipal de Relações So-
ciais, Milton Flávio M. Lau-
tenschläger esteve na reunião 
da Associação Amigos do Mi-
rante do Jardim São Paulo, para 
falar sobre a possível transfe-
rência da Cracolândia para a 
Zona Norte. Na reunião havia 
muitas pessoas interessadas no 
que o secretário iria dizer sobre 
a suposta transferência. A pre-
sidente da Associação Amigos 
do Mirante falou para a popula-
ção que “juntos somos mais for-
tes e podemos conseguir o que 
quisermos, a Zona Norte está 
carente de investimentos, e com  
relação a Cracolândia, nós que-
remos que o viciado em drogas 

tenha o apoio necessário e um 
tratamento adequado”.

O secretário, porém, des-
cartou totalmente essa possibi-
lidade diante do movimento de 
moradores, comerciantes e re-
presentantes de entidades pro-
movido desde setembro com o 
objetivo de impedir essa medi-
da. “Hoje ninguém fala que a 
Cracolândia está sendo transfe-
rida para a região, eu posso di-
zer que isso está fora de cogita-
ção” e acrescentou “a cidade de 
São Paulo é um grande condo-
mínio e precisamos olhar com 
mais carinho para ele”, afir-
mou Milton Flávio. “No futuro 
todos irão lembrar que se jun-
taram contra uma fake news, 
mas que possibilitou de nos 

encontrarmos e eventualmen-
te trabalhando juntos exempli-
ficarmos para São Paulo que o 
conjunto jamais será vencido”. 
E disse também que “as res-
postas que vocês querem se-
rão construídas por todos nós, 
em conjunto, para que vocês 
validem junto conosco essas 
respostas”. 

O secretário estava acom-
panhado do Secretário Adjunto 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento e Assistência 
Social (SMADS), Marcelo Del 
Bosco, Chefe de Gabinete do 
SMADS, Francine Yamane Eu-
gênio Lopes, e do Coordenador 
Geral da Secretaria Municipal 
de Relações Sociais. Orlando 
Correia da Paixão.
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Associação Amigos do Mirante do Jardim São Paulo contou com 
a presença do Secretário Municipal de Relações Sociais 

Milton Flávio M. Lautenschläger em sua última reunião de 2018

Secretário Municipal de Relações 
Sociais, Milton Flávio Lautenschläger, 

participa da reunião da AMMJSP 
e descarta transferência da 

Cracolândia para a Zona Norte

Mutirão de Poda Preventiva da 
Subprefeitura Jaçanã/Tremembé

A arborização é muito im-
portante dentro da configuração 
do espaço urbano, os benefícios 
ambientais proporcionados, tais 
como:  diminuição da poluição, 
diminuição do calor e do ruído, 
embelezamento e maior perme-
abilidade do solo são essenciais 
à qualidade de vida.

Para usufruir dessas vanta-
gens, é necessário manter as ár-
vores bem cuidadas e tratadas. 
Para efetivar essa manutenção, 
a Prefeitura de São Paulo dis-
ponibiliza o serviço de poda, ga-
rantido por lei, que se responsa-
biliza pela conservação arbórea 
da cidade. Os serviços de poda 
de árvores acontecem para evi-
tar quedas e problemas com 
fiação elétrica, cerca elétrica, 

entrada de veículos, circulação 
de pedestres, etc.

Para fazer a solicitação, aten-
te-se aos itens descritos abaixo:

•Podas no espaço público: Após 
a solicitação do munícipe, a 
Unidade de Áreas Verdes auto-
riza a poda ou remoção da ár-
vore e após alguns dias a equi-
pe responsável realiza o serviço;
•Podas no espaço privado: Após 
a solicitação do munícipe, a 
Unidade de Áreas Verdes autoriza 
a poda ou remoção da árvore que 
será da responsabilidade do solici-
tante e/ou proprietário do imóvel.

Para solicitação do serviço, 
é necessário entrar em contato 
com a Prefeitura pela Central 

156, na praça de atendimento 
da Subprefeitura ou pelo Portal 
SP156.

Nos próximos dias have-
rá programação do Mutirão de 
Podas Preventivas da Sub pre-
feitura Jaçanã/Tremembé, fi-
que atento:

Dezembro 2018

Dia 8 - Canteiros da Avenida 
Antônio Cesar Neto;
Dia 15 - Rotatória da Avenida 
Paulo Lincoln do Valle Pontin e 
Praça do Skate;
Dia 22 - Praça Álvaro Altair 
Marinelli;
Dia 29 - Praça Wagner Maceira 
e Praça Vicente Gratagliano 
(Rua Canindé Açu, 306).


