ÚLTIMAS - De acordo com o Balanço de Vendas da Associação
Comercial de São Paulo (ACSP), o movimento de vendas do
varejo paulistano cresceu em média 5,9% em fevereiro em relação
ao mesmo mês do ano passado, mas por influência do efeitocalendário, e não do aquecimento da economia. As transações a
prazo aumentaram 4,9%; já as comercializações à vista avançaram
6,8%. Na comparação com janeiro de 2019, o movimento do
comércio da capital caiu em média 3,1% em fevereiro de 2019 os recuos foram de 1,4% nas vendas a prazo e de 4,8% à vista. “É
normal que as vendas sejam mais fracas nesta época do ano. Além
disso, janeiro contou com dois dias úteis a mais”.
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Bloco Carnafacul na Zona Norte de
São Paulo para encerrar o Carnaval
No dia 10 de março, às 13
horas, em frente ao Campo de
Marte, a MB Produções, especializada na criação e construção de
veículos para marketing promocional, locação de trios elétricos
e eventos, leva para as ruas paulistanas o Carnafacul - o Bloco!
Para encerrar o Car
naval em
grande estilo, a empresa receberá Jammil, Escola Rosas de Ouro
e convidados, levando alegria aos
foliões. O Carnafacul - O Bloco!
Será na Avenida Santos Dumont
- São Paulo.
Confira a programação dos
Blocos de Carnaval de Rua na
Zona Norte neste final de semana (9 e 10):
Pós-Carnaval - Sábado (9)
Vumbora de Bell Marques
Horário: 10h
Concentração: Avenida Tiradentes
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Programação reúne Jammil, Escola de Samba Rosas de Ouro e convidados

Sebah Vieira
Horário: 15h
Concentração: Avenida Tiradentes

Do interior
Ressaca da Japa
Horário: 13h
Horário: 14h
Concentração: Rua Sérgio Tomas, 526 Concentração: Avenida Tiradentes

Azaração Casaverdense
Horário: 15 às 20 h
Concentração: Praça José Tomaselli

Bloco ‘Sabe De Nada Inocente’ com
Bloco Viracopo
Compadre Washington
Horário: 14 às 18h
Horário: 13h
Concentração: Rua Pedro Cacunda
Concentração: Avenida Tiradentes

Plusamba
Horário: 14 às 18h
Concentração: Avenida Eng. Caet.Álvares Bloco Yes
Horário: 16h
Pequeno Burguês
Concentração: Avenida Tiradentes
Horário: 14 às 18h
Concentração: Praça Heróis da FEB
Bloco Skaravana
Horário: 16h
Unidos do Jardim São Paulo
Concentração: Avenida Tiradentes
Horário: 14 às 18h
Concentração: Rua Carlos Laet
Pós-Carnaval - Domingo (10)
Cordão Balaico do Canjico
Horário: 14 às 18h20
Concentração: Rua Raimundo da
Cunha Matos
Bloco Movimento Verde e Amarelo
Horário: 13h
Concentração: Avenida Tiradentes

Cabo Ki Nada
Horário: 11 às 13h
Concentração: Praça Heróis da FEB
Bloco da Thug
Horário: 12 às 14h
Concentração: Avenida Eng. Caet.Álvares

Bloco Lexa Sapequinha
Horário: 13h
Concentração: Avenida Tiradentes
Pobre Loko
Horário: 13 às 17h
Concentração: Rua Min. Washington
de Oliveira
Feliz da Vila
Horário: 13 às 18h
Concentração: Rua Marino Félix
Bloco Carnavalesco Marcelo Leme
Cultural Parque Peruche
Horário: 13 às 18h
Concentração: Rua Dr. Gabriel Covelli
Bloco Mamba Negra
Horário: 14h
Concentração: Avenida Tiradentes

Bloco do Fumaça
Horário: 14 às 19h
Concentração: Rua Manoel Gaya
Boêmios da Madame
Horário: 15 às 18h
Concentração: Avenida Eng. Caet.Álvares
Amigos do Pedreira - Lauzane
Paulista
Horário: 15 às 18h
Concentração: Praça Dr. Policarpo
Magalhães Viotti
JAH É
Horário: 15 às 20h
Concentração: Avenida Itaberaba, 114

Navio Pirata
Horário: 13h
Concentração: Avenida Tiradentes

Só Quem Tem Problema Em Casa
Horário: 12 às 18h
Concentração: Rua José Antônio da
Silva

Bloco Yes
My Chama Que Eu Vou
Horário: 16h
Horário: 14h
Concentração: Avenida Tiradentes
Concentração: Rua Padre Guido Del Toro, 312

Requebra com Olodum
Horário: 14h
Concentração: Avenida Tiradentes

Bloco da Preta Gil
Horário: 13h
Concentração: Avenida Tiradentes

Bloco Orquestra Voadora
Horário: 14h
Concentração: Avenida Tiradentes

Bloco do Chocolatte
Horário: 17 às 19h
Concentração: Rua Chico Pontes

Poupatempo instala Totens para
facilitar o acesso a serviços públicos
O Poupatempo conta com
totens de autoatendimento dentro e fora das suas unidades, em
shoppings, supermercados e estações do Metrô e CPTM, essa
ação é para facilitar o acesso dos
cidadãos aos serviços públicos.
Os totens permitem que o
próprio cidadão solicite sem intermediários a 2ª via de RG ou
da CNH, se já estiver na base
de dados biométricos. Os documentos são entregues em casa.
Os totens também imprimem
na hora e de graça o Atestado
de Antecedentes Criminais e o
cidadão também pode fazer o
agendamento de dia e hora para
ser atendido em uma das 71
unidades fixas do Poupatempo.
Entre os serviços disponíveis
também está a consulta gratuita
e impressão da certidão de prontuário da CNH, que traz todo o
histórico do condutor, e também
a certidão de pontos da CNH,
que mostra a pontuação na carteira. Uma grande vantagem dos
equipamentos é que eles permanecem à disposição mesmo fora
dos horários de funcionamento
do Poupatempo, inclusive nos feriados e finais de semana, obedecendo aos horários de abertura
dos locais onde estão instalados.
Saiba como funcionam os
totens do Poupatempo
Os totens de autoatendimento
do Poupatempo funcionam como
os caixas eletrônicos dos bancos, onde o próprio usuário solicita o serviço desejado. Em alguns
casos, dá para resolver tudo na
hora, sem precisar ir pessoalmente a uma unidade do Poupatempo.
Veja abaixo como usar os
totens do Poupatempo:
Atestado de Antecedentes
Criminais: basta digitar o número do RG e a dada de expedição do documento (presente
no verso no RG). O documento
é impresso na hora e de graça;
Certidões de CNH: basta digitar o CPF e fazer a verificação da
digital (biometria). O documento
é impresso de graça e na hora;
Pesquisa de débitos e restrições de veículos: Basta digitar o
número do Renavam. O documento é impresso de graça e na hora;
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Totens nas estações de Metrô para facilitar a vida de
quem precisa dos serviços rápidos

e de acordo com a assessoria do
Poupatempo “a escolha dos locais obedece a uma série de critérios como segurança, fluxo de
pes
soas, acesso à rede elétrica e de internet e disponibilidade de espaço de acordo com o
parceiro”.

Segunda via da Carteira de
Habilitação (CNH): Basta digitar
o CPF. A taxa pode ser paga na
hora com cartão de débito. O cidadão receberá o documento em
casa, pelos Correios, mediante
taxa adicional de R$ 11. Se ainda não tiver identificação biométrica ou necessitar de alterações
cadastrais, será necessário agendar e comparecer a um posto
Poupatempo ou ir pessoalmente
ao Poupatempo ou ao Detran;
Segunda via do RG: é possível desde que o documento anterior tenha sido emitido a partir
de agosto de 2014. Basta digitar
o número do RG e a data de nascimento. Se ainda não tiver identificação biométrica ou necessitar de alterações cadastrais será
necessário agendar e comparecer a um posto Poupatempo;
Troca da Permissão de Diri
gir pela CNH Definitiva: basta
digitar o número do CPF. A taxa
pode ser paga na hora com cartão de débito. O cidadão receberá o documento em casa, pelos
Correios, mediante taxa adicional de R$ 11;
Agendamento de horário
para ser atendido pessoalmente:
escolha o serviço que deseja realizar, em seguida faça a opção pelo
posto Poupatempo onde deseja
ser atendido e escolha o horário.
Você receberá um protocolo para
levar no dia do atendimento.

Os totens foram idealizados
como mais uma opção além do
portal na internet, aplicativo SP
Serviços e postos Poupatempo.
Os que estão depois da catraca
estão ali para atender aos passageiros em trânsito. Existe um
antes da catraca em Engenheiro
Goulart, por exemplo. Mas ali
havia condições de segurança,
fluxo de pessoas, energia e internet, por exemplo.
Há possibilidade de expandir o número de totens na Zona
Norte, pela sua importância e
presença de mais de 2 milhões de
habitantes. O projeto é ampliar
para outras regiões do Estado,
tendo em vista a missão da
Prodesp de “facilitar a vida do cidadão e contribuir para a eficiência do setor público através de soluções tecnológicas inovadoras”.
Confira a lista de endereços
dos totens do Poupatempo na
Zona Norte:

Os Totens ficarão permanentemente em mais endereços
em todo o Estado. Nas estações
do Metrô Santana e Tucuruvi,
os totens estão após as catracas

Metrô Santana - Avenida
Cruzeiro do Sul, 3.173 - Santana;
Metrô Tucuruvi - Avenida
Dr. Antônio Maria Laet, 100
- Tucuruvi.

ÚLTIMAS - Um levantamento da Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) mostrou que 21% dos consumidores foram vítimas de fraudes
ou transtornos no Carnaval do ano passado. Os feriados prolongados
são épocas propícias para as pessoas perderem seus documentos ou
serem vítimas de furtos e roubos. Para minimizar esses riscos, o SPC
Brasil oferece, gratuitamente, um serviço que dá ao consumidor a
oportunidade de manter seus documentos em segurança. É o “SPC
Alerta de Documentos”. Em caso de perda, roubo, furto ou extravio o
consumidor pode comparecer até um balcão de atendimento do SPC
Brasil com o boletim de ocorrência em mãos.

“Duo Rafael Thomaz e Guilherme Lamas
- Idas e Vindas” e “Peça do Casamento”
com Eliane Giardini e Antônio Gonzalez
são os destaques do Sesc Santana
Todas as sextas-feiras de
março, 8 a 29, das 15 às 16 horas acontece a “Construção de
Brinquedos”, com Elisabete
Arisa. Oficina de construção de
brinquedos com a educadora
Elisabete Arisa. Atividade para
crianças de 0 a 5 anos, exclusivamente acompanhadas pelos
pais e/ou responsáveis. As vagas
são limitadas e as inscrições deverão ser feitas no local com 30
minutos de antecedência, evento gratuito.
Nos sábados 9 e 23 de março das 14 às 17 horas acontece o “Fitoterapia Indígena para
Ciclos Feminino”, com Simone
Takuá e Andreza Poitena. O
curso aborda as práticas de autocuidado das mulheres indígenas que aliam o conhecimento
das plantas medicinais passados de geração a geração, e integram o preparo de banhos,
chás e estudos sobre alimentação. Evento para maiores de 12
anos, ingressos a R$ 20.
Nos dias 9 e 16 de março,
sá
bados, às 14 horas, o Sesc
Santana apresenta a contação de
histórias “Pequenas Notáveis”.
Voltara para o público infantil, a
atividade conta com cinco artistas mulheres que são homenageadas: Frida Kahlo, Carolina
de Jesus, Virginia Woolf, Malala
Yousafzai e Marina Colasanti.
As narrativas têm como tema as
histórias de vida e a obra das artistas, e buscam apresentar ao
público um pouco do universo
de cada uma delas. Com a Cia
do Núcleo. Evento livre e gratuito, sem retirada de ingressos.
Nos domingos 10 e 24 de
março, das 11 às 15 horas, acontece no Sesc Santana a “Feira
Agroecológica”, com frutas e
hortaliças livres de agrotóxicos
e como resultado de um processo de manejo sustentável. A feira traz alimentos cultivados por
trabalhadores rurais sem terra no chamado Cinturão Verde
da Zona Norte de São Paulo. O
cultivo agroecológico tem como
premissas a oferta de produtos
a preços justos e sem intermediários, a organização livre por
meio de associações e cooperativas de economia solidária, a
valorização dos saberes das comunidades e a preservação da
biodiversidade. Evento livre e
gratuito.
Entre os dias 10 a 31 de
março, aos domingos, às 14 horas, acontece o espetáculo “Cola
Shows”, com Thais e Tatiane
Cola. Um impressionante show
de malabares com números contemporâneos e experimentais, realizado pelas gêmeas malabaristas mais carismáticas de Ribeirão
Preto!Com uma linguagem direta e cômica, “Cola Shows” leva
a discussão de gênero para além
do circo e das artes cênicas, dialogando com a população sobre
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“Duo Rafael Thomaz e Guilherme Lamas - Idas e Vindas”

o empoderamento feminino e
a arte independente. As irmãs
Thais e Tatiane Cola esbanjam
virtuose em números de malabares, proporcionando ao público
um êxtase de alegrias, emoções e
risadas. Evento livre e gratuito.
Entre os dias 12 de março a
30 de abril todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h30, acontece no Sesc Santana a “Roda de
Escuta entre Mulheres”, mediada por psicanalistas e artistas da
Clínica Pública de Psicanálise.
Mulheres (cis e trans) e pessoas não binárias que estiverem
passando por um momento difícil de vida ou mesmo sem saber
ao certo o que estão sentindo,
serão acolhidas por outras mulheres nesta roda de escuta, que
terá a mediação de psicanalistas e artistas da Clínica Pública
de Psicanálise. A proposta desta atividade é que experiências
de opressão vividas cotidianamente por mulheres possam
ser compartilhadas e reelaboradas, através de escuta, fala, movimentos corporais e desenhos.
Serão sete encontros com o mesmo grupo. As vagas são limitadas e as inscrições deverão ser
feitas no local com 30 minutos
de antecedência, evento gratuito e não recomendado para menores de 16 anos.
Na terça-feira 12 de março,
às 20 horas, acontece o “CineElas - Sessão I”, a Mostra apresenta três sessões de filmes
dirigidos por mulheres com temática lésbica, serão duas sessões de curtas-metragens seguidos por debate e uma sessão de
um longa seguida por uma palestra sobre as mulheres, negras e
lésbicas no cinema. Os temas explorados nos filmes abarcam a
questão amorosa e outros afetos
e dimensões da existência das
mulheres lésbicas, como a saída
do armário, a violência cotidiana em áreas periféricas, o acesso a direitos, as contradições internas de uma sociedade cindida
e a maturidade. Filmes: Lésbica,
Ocorridos do Dia 13, MC Jess,
Caminhada Lésbica por Mariell.
Os ingressos estão disponíveis
nas bilheterias das unidades do
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Se a pessoa quiser utilizá-lo,
mas não for usar o meio de
transporte como ela fará?

“Peça do Casamento” com Eliane Giardini e Antônio Gonzalez

Sesc no Estado de São Paulo,
evento gratuito não recomendado para menores de 14 anos.
Nos dias 13 e 20, das 18
às 21h30, haverá “Encontro
Esporte em Rede”, encontro
com instituições que trabalham
com esporte na perspectiva de
transformação social e desenvolvimento humano. O evento é
livre e gratuito.
No sábado (16), às 19 horas, acontece o “Duo Rafael
Thomaz e Guilherme Lamas Idas e Vindas”, o show “Idas e
Vindas”, do Duo de Violões, desenvolve o trabalho autoral de
música instrumental partindo
da homenagem em comemoração ao centenário do compositor
e multi-instrumentista Garoto,
Aníbal Augusto Sardinha. O
evento é livre e gratuito.
No sábado (16) às 19 horas,
acontece o “Gross - Chumbo e
Pluma”, Marcelo Gross Power
Trio apresenta show solo em formato acústico com vocais, guitarra/violão, baixo e percussão,
de seu segundo álbum autoral
“Chumbo & Pluma”. As baladas do ‘Pluma’ compõem o repertório com as músicas do primeiro disco “Use o Assento Para
Flutuar”, concebidas nas influências de Marcelo Gross - de
Beatles aos anos 70, do britpop
ao soul. Evento livre e gratuito.
Até o dia 17 de março, sexta-feira , sábados, às 21 horas,
e domingos, às 18 horas. acontece no Sesc Santana “Peça do
Casamento” com Eliane Giardini
e Antônio Gonzalez. João informa a esposa Júlia que após trinta anos de relacionamento está
partindo. Ela, com um livro na
mão, não reage com a surpresa
que ele esperava, o que o obriga
a entrar no palco diversas vezes,
refazendo o início do espetáculo e incluindo assim uma espécie
de peça dentro da peça. Julia está
revisando um livro que escreveu,
em que fez anotações sobre as relações sexuais que o casal teve ao
longo do casamento. O ingresso a
R$ 40, evento não recomendado
para menores de 16 anos.
Todos os domingos até o dia
31 de março, das 13 às 14h30,
haverá “Surf” no Sesc Santana,
vivência de surfe na qual os participantes irão aprender a remar, sentar na prancha, direcionar a prancha e dropar.
Atividade indicada para pessoas
a partir de 7 anos. É necessário
apresentar a Credencial Plena
válida e possuir exame dermatológico atualizado. As vagas
são limitadas e as inscrições serão feitas no local, com 30 minutos de antecedência.
O Sesc Santana fica localizado na Avenida Luiz Dumont
Villares, 579 - Jd. São Paulo.
Para informações sobre essas
e outras programações, ligue
0800-118220 ou acesse o site do
Sesc: www.sescsp.org.br

Quer acessar as informações do seu bairro de qualquer lugar? www.gazetazn.com.br

