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50% DE DESCONTO
NA COMPRA

DA SEGUNDA ARMAÇÃO DE QUALQUER MARCA.

Tel: (11) 2283-0003  www.oticavoluntarios.com.br

Enem: Fique 
atento às 
datas de 
inscrição

Na última quarta-feira (27) 
o Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) divulgou 
a data do Exame Nacional do 
En sino Médio (ENEM) 2019. 
As provas serão aplicadas em 
3 e 10 de novembro em todo 
o Brasil. As datas de solicita-
ção de Isenção/Justificativa de 
Ausência serão entre os dias 1º 
a 10 de abril, as inscrições en-
tre os dias 6 a 17 de maio.

Mancha Verde é Campeã 
do Carnaval 2019

Na tarde da última terça-
feira (5), diretamente do Sam-
bódromo do Anhembi conhe-
cemos a grande campeã do 
Carnaval de São Paulo e pela 
primeira vez no Carnaval de 
São Paulo o Grêmio Recreativo 
e Cultural Escola de Samba 
Mancha Verde foi a campeã, con-
quistou a nota de 270 pontos. A 
escola conquistou seu primei-
ro título com o enredo “Oxalá, 
Salve a Princesa! A Saga de uma 
Guerreira Negra”, discutiu es-
cravidão, direitos de negros e 
mulheres e intolerância religio-
sa no Anhembi.

A Escola contou a histó-
ria de Aqualtune uma prince-
sa negra, filha de Mani-Kongo 
rei do Congo, que ao ser trazida 
para o Brasil foi escravizada. 
De acordo com a tradição popu-
lar ela é mãe de Ganga Zumba 
e avó materna de Zumbi do 
Palmares, e segundo a lenda 
africana, os deuses teriam tor-
nado a princesa imortal e ela 
conduziu seus guerreiros até a 
queda definitiva do Quilombo 
do Palmares.

A Acadêmicos do Tatuapé 
liderou a disputa nos oito pri-
meiros quesitos, mas termi-
nou o desfile em sétimo lugar. A 
Dragões da Real foi vice-campeã 

do Carnaval 2019 em São Paulo, 
ficou a 0,1 ponto da campeã 
Mancha Verde. E este é o se-
gundo vice-campeonato da es-
cola nos últimos três anos (2017 
e 2019). A Vai-Vai a maior cam-
peã do Carnaval de São Paulo, 
com 15 títulos conquistados e a 
Acadêmicos do Tucuruvi foram 
rebaixadas. 

A campeã do Carnaval 
irá fechar o desfile nesta sex-
ta-feira (8), às 21 horas, no 
Sambódromo do Anhembi, os 
ingressos estão disponíveis no 
site da Liga http://ingressosli-
gasp.com.br/.

Veja abaixo a programação 
do desfile das campeãs:

21h - Estrela do Terceiro Milênio 
- Campeã do Grupo de Acesso 2
22h - Barroca Zona Sul - 2º lu-
gar no Grupo de Acesso
23h - Pérola Negra - Campeã do 
Grupo de Acesso
0h - Império de Casa Verde - 5º 
lugar no Grupo Especial
01h - Unidos de Vila Maria - 4º 
lugar no Grupo Especial
02h - Rosas de Ouro - 3º lugar 
no Grupo Especial
03h - Dragões da Real- vice-
campeã do Grupo Especial
04h - Mancha Verde - campeã do 
Grupo Especial
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A escola da Barra Funda é a grande Campeã do Carnaval 2019

Carnaval 2019

Buracos, mato alto e pontos de lixo
persistem em diferentes bairros

O grande número de bu-
racos na pista, assim como  
mato alto e pontos de acúmu-
lo de lixo, são reclamações fre-
quentes em diferentes bair-
ros. Programas amplamente 
divulgados como o Asfalto 
Novo e o Cidade Linda não 
chegam a resolver os pro-
blemas que parecem aumen-
tar nos bairros. Nesta edição 
destacamos alguns exemplos 
de buracos perigosos e pon-
tos de mato alto e acúmulo 
de lixo como nas ruas: André 
Domingues; General Nestor 
Passos, Camaragé, Avenida 
Da niel Malettini e Avenida 
Luiz Dumont Villares. 

Leia mais na página 7
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Rua General Nestor Passos tem mato alto, próximo a 
ponto de ônibus e buracos na pista

Avenida Luiz Dumont Villares, altura no número 400, apresenta acúmulo de lixo em área verde

Dia Internacional da Mulher 
destaca os atuais desafios 

para a igualdade de gênero
As mulheres não usufruem 

das mesmas condições que os 
homens em diversos aspectos, 
como rendimento, formalização 
e disponibilidade de horas para 
trabalhar. Dados e estatísticas do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) em março 
de 2018, mostram que das 40,2 
milhões de trabalhadoras, 24,3% 
haviam completado o Ensino 
Superior, enquanto entre os ho-
mens ocupados a proporção era 
de 14,6%. Apesar disso, em mé-
dia, as mulheres que trabalham 
recebem rendimentos 24,4% me-
nores que os dos homens. 

De acordo com a pesqui-
sa cerca de 6,0% dos homens 
eram empregadores, enquanto 
a proporção das mulheres nes-
sa mesma posição era pratica-
mente a metade: 3,3%. Já o per-
centual de mulheres na posição 
de trabalhador familiar auxi-
liar (3,6%), caracterizada pelo 
não recebimento de salário, era 
muito superior ao dos homens 
(1,5%). Os dados comprovam 
que ainda há muito a conquis-
tar na direção da igualdade de 
gênero.

Para abordar as questões 

atuais vivenciadas pelas mu-
lheres para uma melhor qua-
lidade de vida, entrevistamos 
a vice-presidente do  Conselho 
Estadual da Condição Feminina, 
Rosmary Corrêa. O Conselho 
Estadual da Condição Feminina 
é um órgão institucional que 
faz a ligação entre a sociedade 
e o governo nas questões de po-
líticas públicas de mulheres. O 

Conselho se reúne para deba-
ter e propor política sobre mu-
lheres, em todas as áreas como 
saúde, educação, política, tra-
balho, entre outros aspectos. As 
propostas após serem aprovadas 
são encaminhadas às autorida-
des competentes, o Conselho 
também fiscaliza a execução das 
políticas públicas já existentes.

Leia mais na página 7
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Rosmary Corrêa, vice-presidente do Conselho Estadual da Condição 
Feminina fala sobre o aumento dos índices de violência contra a mulher

www.gazetazn.com.br
Visite nosso site:

¤ “Marcenaria do Bem”  
entrega móveis personalizados 
para entidades que atuam com 

crianças e jovens vulneráveis  
na capital paulista ...   
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¤ Março é o mês de 
conscientização da  

endometriose ...   
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¤ Serviços de reforma e 
manutenção foram feitos em 

algumas ruas da Zona Norte ...   
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¤ Bloco Carnafacul na  
Zona Norte de São Paulo  

para encerrar o Carnaval ...   
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