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ÚLTIMAS - De acordo com dados apurados pelo Indicador de 
Reserva Financeira, da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 
somente 19% dos consumidores conseguiram terminar o mês de 
janeiro guardando alguma quantia de dinheiro. A maioria (75%) 
encerrou o período sem fazer qualquer tipo de reserva financeira, 
enquanto 6% não souberam ou preferiram não responder. A 
dificuldade em poupar é ainda maior entre os brasileiros de 
menor renda. Nas classes C, D e E, apenas 15% conseguiram 
guardar ao menos parte de seus salários em janeiro, percentual 
que chegou a 32% entre os consumidores das classes A e B.

ÚLTIMAS - Segundo os dados apurados pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
ao Crédito (SPC Brasil) cresceu cerca de 11,5% o volume de brasileiros 
inadimplentes que regularizaram suas pendências e, que por isso, 
saíram do cadastro de devedores. Os dados do Indicador de Recuperação 
de Crédito são de janeiro de 2019 e dizem respeito ao acumulado em 12 
meses. Em janeiro de 2018, houve uma queda de -0,7% na quantidade 
de consumidores que pagaram dívidas em atraso, resultado negativo 
que se repetiu em igual período de 2017 (- 2,2%) e de 2016 (-2,5%). A 
última vez que o dado ficou no azul foi em janeiro de 2015, cuja alta fora 
de 6,2%, também no acumulado em 12 meses.

Teatro Alfredo Mesquita 
está com uma programação 
incrível neste mês de março

Veja as peças que estão em 
cartaz no teatro escolha a sua 
peça e divirta-se:

Teatro Adulto

Um Lugar que só Existe 
Dentro das Pessoas

Um pescador solitário, uma 
mulher que quer reescrever sua 
vida, um pequeno órfão abando-
nado à própria sorte e um homem 
que não se encaixa na sociedade 
formam uma família e iniciam 
uma jornada de afeto num mundo 
todo feito contra eles. Amor e es-
perança em tempos sombrios. De 
22 a 24. Sexta e sábado, 21 horas. 
Domingo, 19 horas. Grátis. Livre.

Isto é um negro?

O espetáculo é um estudo 
sobre o que é ser negro e negra 
no Brasil e, especificamente, so-
bre o que é ser um(a) artista ne-
gro(a) no país hoje. Algumas 
perguntas e tentativas de res-
postas permearam a construção 
desse ensaio: como discutir ne-
gritude e questões raciais a par-
tir de experiências singulares? 
Por outro lado: como transfor-
mar teoria em cena? Partindo 
das leituras das obras de Fred 
Moten, Achille Mbembe, Bell 
Hooks, Grada Kilomba, Frantz 
Fanon (1925-1961), Sueli Cor-
dei ro e Aimé Cesaire (1913- 
2008), o grupo elaborou as ques-
tões que tenta materializar em 
cena. A montagem evidencia o 
racismo como prática estrutural 

no Brasil, explicitando como 
essa norma se dissipa para to-
das as ordens de convívio, no de-
sejo de construir estratégias de 
diálogo sobre essa atitude, que 
se perpetua. Dia 20, 20 horas. 
Dia 21, 17 horas. R$40. 18 anos. 

O Testamento de Maria

O escritor Colm Tóibin ima-
gina como Maria, perseguida no 
fim de sua vida e no exílio, pro-
cura desvendar os mistérios que 
cercaram a crucificação de Jesus 
Cristo. Maria faz questão de fa-
lar somente a verdade. Ela enca-
ra não só a imensa crueldade dos 
romanos e dos anciãos judeus, e a 
estranha e inexplicável exaltação 
dos discípulos do seu filho, como 
também as suas próprias angús-
tias e hesitações. Deste modo, 
além de mãe, de símbolo religio-
so e de figura histórica, Maria se 
revela uma figura de enorme es-
tatura moral, uma verdadeira e 
inesquecível mulher.

Com debate após o espetá-
culo. Duração: 30 minutos. Apre-
sentadoras: Denise Wein berg, Si-
mone Evaristo e Michelle Boeshe. 
Dia 28/3, 29/3, 6/4, 11/4 e 12/4, 21 
horas. Dia 7/4, 19 horas. R$ 20.

Imortais

Uma mulher simples, ma-
triarca de rígidos princípios e 
muito apegada às tradições está 
doente e desenganada. Decide 
passar seus últimos momentos 
no cemitério, ao lado de seu fa-
lecido marido. Ela sofre com o 

dilema de não ter um paren-
te para realizar o ritual fúnebre 
da “coberta da alma”, em que 
o morto é interpretado por um 
ente querido para que sua alma 
parta em paz. Sua filha, que fu-
giu de casa há anos, retorna 
com um noivo, uma mulher em 
processo de transição para ho-
mem trans. Com debate após 
o espetáculo. Duração: 30 mi-
nutos. Apresentadoras: Denise 
Weinberg, Simone Eva risto e 
Michelle Boeshe. Dia 30/3, 4/4, 
5/4, 13/4, 21 horas. Dias 31/3 e 
14/4, 19 horas. R$ 20.

Infantil

A Carruagem de Berenice

A trama conta a história da 
menina Berenice e a Moça da 
Carruagem. Berenice enfren-
ta suas primeiras situações di-
fíceis e tem a ajuda da Moça da 
Carruagem, uma figura miste-
riosa que se espanta com a es-
pontaneidade da criança. Juntas, 
partem em uma aventura que le-
vanta noções de geografia, espa-
ço, tempo e liberdade de expres-
são. De 30/3 a 21/4. Sábado e 
do mingo, 16 horas. R$16. Livre. 

Dança

Mostra de Dança Patuá

Patuá é um processo de en-
contros que resulta em trabalhos 
coreográficos, apresentados pela 
Dentre Nós Cia de Dança. Patuá 
provoca encontros que aumentam 
a potência de sentir para também 
aumentar a capacidade de pensar 
e existir, mente e corpo como duas 
expressões da substância; e desta 
forma, consequentemente, apro-
ximar-se cada vez mais desses 
encontros humanos. Espetáculo: 
Just Fall/Curto Prazo. Dia 15, 
21 horas. Espetáculo: 52Hentz/ 
Nakba. Dia 16, 21 horas. Dia 17, 
19 horas. Livre. Grátis. 

O Teatro Alfredo Mesquita 
está localizado na Avenida San tos 
Dumont, 1.770, Santana. Mais in-
formações ligue: (11) 2221-3657.
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A Carruagem de Berenice está em cartaz no Teatro Alfredo Mesquita

Banda God Save The Queen
se apresenta no Clube Esperia

No dia 23 de março, às 
22h30, o Clube Esperia recebe 
a Banda God Save The Queen, 
considerada a melhor banda tri-
buto ao Queen. O espetáculo in-
ternacional faz parte dos feste-
jos de aniversário do clube, que 
em 2019 comemora 120 anos. A 
God Save The Queen já fez tur-
nês pela Europa, Ásia, Oceania, 
América do Norte e América 
Latina e este mês estará no 
Brasil. A banda fará apenas três 
apresentações no país, uma úni-
ca em São Paulo.

O aclamado espetáculo con-
tará com clássicos como Bohe
mian Rhapsody, We Are de 
Champions, We Will Rock You, 
respeitando minuciosamente os 
arranjos das canções da banda de 
Freddie Mercury. “Estamos mui-
to felizes com a oportunidade de 
nos apresentar em um dos mais 
tradicionais clubes de São Paulo, 
especialmente no ano em que co-
memora seu 120º aniversário. 
Queremos presentear o público 
com um show inesquecível e va-
mos trabalhar para que todos se 
divirtam e aproveitem ao máxi-
mo a experiência”, comenta o vo-
calista da banda, Pablo Padín.

Criada em 1998, na Argen-
tina a God Save The Queen 
(originalmente Diós Salve a la 
Reina, em espanhol), foi eleito, 
em 2011, pela Revista Rolling 
Stone como o melhor de todos 
os tributos do mundo. Com cer-
teza a semelhança física e vocal 

de Pablo com Freddie Mercury, 
assim como dos demais inte-
grantes da banda com o gru-
po original, também contribui 
para o título conquistado pelo 
quarteto.

“Este é apenas o primeiro 
de uma série de eventos espe-
ciais que estamos preparando 
para 2019. São 120 anos de mui-
ta dedicação e trabalho árduo 
para oferecer aos paulistanos 
um local onde possam praticar 
atividades esportivas, desfru-
tar de momentos de lazer e cur-
tir atividades culturais duran-
te todo o ano. Ainda vem muito 
mais por aí.”, comenta o presi-
dente do Clube Esperia, Osmar 
Monteiro. Valor (até 15/3): R$ 

100 - associados e convidados / 
R$ 130 - inteira - valor (a par-
tir de 15/3): R$ 150 - A classifi-
cação do show é a partir de 14 
anos, desde que esteja acom-
panhado dos pais ou responsá-
veis legais (mediante apresen-
tação de documento oficial com 
foto e termo de autorização para 
menores de 18 anos preenchi-
do e assinado previamente pelo 
responsável).

Compras online: https://
www.ingressorapido.com.br/
event/11635/d/50614/s/254604.

O Clube Esperia está loca-
lizado na Avenida Santos Du-
mont, 1313 - Santana. Para 
mais informações ligue: (11) 
2223-3300.

Foto: Divulgação

Banda God Save The Queen

Parque dos Pinheirais
Todo cercado, com luz, 3.000m², 

R$ 80 mil. Tratar c/ Agostinho

VENDO TERRENO
EXTREMA - MG

96268-9701/ 96056-5312

VENDO TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango 
Assado, Chácara Estância 
Brasil, 1.000m2, docto ok, 

cercado, R$ 150 mil.
97747-1827

99886-9162

3 dorms, suíte c/ arms, sala 2 ambs,  
coz. c/ arms, área de serviço, banh. social,  

dep. empr. c/ banheiro, salão de festa,  
aquecimento solar, piscina, 1 vaga coberta,  

R$ 1.600,00 + encargos.

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO SANTANA

RUA ALFREDO PUJOL, 266

3 dorms, suíte, 160m2, sala ampla, wc social, 
demais dependências. Troco por casa ou 

sobrado em Santana. Referência: R$ 900 mil.

APTO JARDINS-VENDO OU TROCO

Tratar: 3064-6002

APTO JARDIM SÃO BENTO
ALUGA-SE - RUA SORÓR ANGÉLICA

Tel: 2832-5458 João Carlos
    99886-9162 Moura

3 dorms, sala, coz, banh. social, dep. empregada, todo 
reformado, rico em armários embutidos, lazer completo, 
garagem e ampla área verde, R$ 1.450,00 + condomínio

3 dorms, 1 suíte, sala jantar e estar; armários planejados; cozinha, 
quartos e lavanderia. 1 vaga de garagem. Pronto para morar!

R$ 520 mil - Cristina - 11 99543-4223

APTO JD. SÃO PAULO - PRÓXIMO METRÔ TÉRREO / QUINTAL C/ DECK

VENHA MORAR EM ATIBAIA, qualidade de vida para você e sua família! 
Agende uma visita com a corretora Cristina 11 99543-4223  

Orientação e indicação dos melhores bairros e condomínios em Atibaia.

QUER MORAR EM UMA CIDADE TRANQUILA E AGRADávEL?
Crédito R$ 303 mil p/ comprar imóvel e capital giro - quero 

R$ 35 mil e transfiro o saldo - 97104-1706 (particular)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
7 x 18 m - triangular. R$ 120.000,00. 

Metade de entrada e restante 1.000,00 / mês.
Tratar 9-9962-3770 (proprietário)

VENDO TERRENO BARATO NO BAIRRO DO LImãO

VENDO APTO BOULEVARD SANTANA

Gerson 11 99987-6687 / 11 2256-9900 - propr. 

248m, 4 dorms, 2 stes, 3 vagas, varanda 
gourmet, melhor lazer da região em 

20.000m de terreno. R. Cônego Amaral 
Melo, 25 - Braz Leme - cond. R$ 1.500,00

F: 2208-5555
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Rua Ezequiel Freire, 35 - 7º andar - Santana - Estacionamento para clientes - 1º subsolo
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CRECI: 23.692-J

ADMITEM-SE CORRETORES(AS) COM PRÁTICA. ENTREVISTAS C/ SR. ARMANDO. F: 2208-5555

COBERTURA DUPLEX !! MARAVILHOSA!! VAGO !! NO 
MELHOR DE SANTANA !!! VISTA ESPETACULAR !!!

C/ 3 dts. sendo 1ste., 2 salas, 4 wcs. 3 vagas. 162,00 
m² de área útil. Oferta R$ 890 MIL. Estuda proposta.

REF. AP 1.920 Tel: 2208-5555

APTO. CONSTRUÇÃO DA FAO !!!
C/ 122m² ÚTEIS !! OFERTA R$ 1.070.000,00!!

C/ 3 stes, sala p/2 amb, varanda gourmet fechada c/vidro, coz. lavanderia, 3 vagas e 
depósito. Salão de festas, área churrasco, piscina, academia, sauna e quadra poliesportiva. 

Agende visita. REF. 1.989 Tel: 2208-5555

APTO. PARADA INGLESA !! NOVO !! PRÓXIMO DO METRÔ! OFERTA 
R$ 449 MIL !!! COM 61m² DE ÁREA UTIL !! ESTÁ VAGO !!
C/ 2 dts., sala ampla, terraço grill, 2 vagas e lazer.

Oportunidade mesmo. Confira! 
REF. AP 2.127 Tel: 2208-5555

SOBRADO EM SANTANA! COM 150m² DE TERRRENO E 148m² 
DE ÁREA CONSTRUÍDA SUPER OFERTA - R$ 670 MIL !!!

Próximo do São Camilo. C/ 3 dts., ampla sala, copa-coz, 3 vagas, 
jardim, qtal c/ churrasqueira. Está vago. Doctos. em ordem.

REF. AP 838 Tel: 2208-5555

APTO. ALTO DE SANTANA! R. FCA. JULIA !! C/150m² ÚTEIS !!  
C/3 VAGAS DEMARCADAS!! ACEITA IMÓVEL ATÉ 50% !!! AC. FINCTO.!!!

C/ 4 dts. 2 suites, sala 2 ambs. c/sacada, 2 por andar. Prédio com lazer 
total. Vr. R$ 950 mil. Aceita proposta. Agende visita. Negócio imperdível. 

REF. AP 1.469 Tel: 2208-5555

APTO. NA ÁGUA FRIA !! OPORTUNIDADE
ACREDITE OFERTA MESMO !! SÓ R$ 850 MIL !!!
C/ 4 dts., transformados em 3, terraço c/ churrasqueira, 4 vagas mais depósito, 
141,00 m² de área útil, portaria eletrônica, lazer total. Entrega mobiliado.
Agende visita. Comprove. REF. CF Tel: 2208-5555

APTO. NA ÁGUA FRIA !! C/ 78m² DE ÁREA ÚTIL !!!
VAGO/ ACREDITE SÓ R$ 480.000,00 !!
C/ 3 dts. 1 suíte, armários, terraços, 3 vagas + 

depósito. Ótima localização próximo a comércio. 
Agende visita. REF. CF Tel: 2208-5555

APTO. PRÓXIMO SHOPPING ANDORINHA !!! CONDOMÍNIO APENAS  
R$ 280,00 !! ANDAR ALTO !! OFERTA PRÁ VENDER HOJE R$ 240 MIL !!!
C/2 dts., wc completo c/Box, coz. c/arms. gabinete, boa área de serviço, em ótimo 

estado. Lazer de clube. Abaixo da avaliação de verdade. Ac. fincto. Está vago.
REF. AP 1.972 Tel: 2208-5555

APTO. NA ÁGUA FRIA !!! VAGO
ANDAR ALTO / R$ 460 MIL !!

C/ 66m² úteis. 2 dts. 1 ste., living, coz. 2 vagas 
lazer salão de festas, playground e depósito.  

REF. CF Tel: 2208-5555

APTO. ALTO DE SANTANA !!
C/ 200m² ÁREA ÚTIL!! MOBILIADO!! IMPECÁVEL !!
Com 3 suítes, 4 vagas, lazer total. Vr. R$ 1.700.000,00. 

Aceita permuta imóvel menor valor, ac. fincto. doctos. ok. 
REF. CF. Tel: 2208-5555

SOBRADO NO JARDIM FRANÇA
COM 400m² CONSTRUÍDOS !! LINDÃO !!

Com 4 dts. sendo 3 suites, área com churrasqueira, maravi-
lhoso mesmo. Vr. R$ 2 milhões. Aceita permuta, fincto. etc.  
Agende visita, vale a pena ver. REF. CF. Tel: 2208-5555

APTO. NA ÁGUA FRIA !!
COM 90m² DE ÁREA ÚTIL !!
Com 3 dts., sendo 1 suíte, 3 vagas, lazer total.  

Vr. R$ 680 mil. Aceita financiamento.  
REF. AP 2.077 Tel: 2208-5555

LANÇAMENTO NO  
ALTO DE SANTANA !!

Aptos. com 1 dormitório, a partir de 33 m² até 55m², todos 
com 1 vaga. Sistema de preço fechado. Agende entrevista.

REF. CF. Tel: 2208-5555

APTO. NOVO EM SANTANA !!
PRÓXIMO DO METRÔ !! OFERTA R$ 450 MIL !!!

Andar alto. C/ 1 suíte, sala com varanda gourmet, 1 vaga. Prédio com lazer 
total. Piscina, salão de festas, academia, sauna. Construção da FAO. Um luxo. 
Agende visita. REF. CF. Tel: 2208-5555

SALA EM SANTANA !!! COM 36,00 m² CONSTRUÍDOS !!
NO EDIFÍCIO REAL CENTER !! OFERTA R$ 260 MIL !!!

Está alugada por R$ 1.100,00 + taxas. 
Andar alto. Excelente localização. 

REF. CF. Tel: 2208-5555

APTO. STA. TEREZINHA !! OPORTUNIDADE ! VAGO ! C/ 55m² 
DE ÁREA ÚTIL ! ESTADO DE NOVO! ACEITA TROCA POR CASA! 
C/2 dts., sala ampla, 2 banheiros, 1 vaga. Possui salão de festas, 
playground, espaço gourmet c/churrasqueira, jardim tropical etc.  
Vr. R$ 380 mil. Agende visita. REF. CF. Tel: 2208-5555

Vendo apto R. Rafael 
de oliVeiRa - 8º andaR
Decorado com 3 dorm, 1 suíte, 
lavabo, quarto de empregada 
com banheiro, depósito, três 
vagas, área útil 145m². Aceito 
troca, valor R$ 1.100.000,00

tel 11- 94528-2776

ALUGO APTO mOBILIADO mANDAQUI

F: 2231-1466 - REF. 5041

2 dormitórios, sala,  
cozinha, wc, 1 vaga coberta

APARTAmENTO mANDAQUI

F: 2231-1466 - REF. 5032

2 dormitórios, sala, cozinha e WC  
R$ 230.000,00 - condomínio R$ 627,00

Feira de Artesanato na Galeria de Santana
Neste sábado 16 de 

março, das 10 às 17 ho-
ras acontece na Galeria 
de Santana, a Feira de 
Artesanato, com músi-
ca, quickmassage, cam-
panha de adote, doe um 
livro e presentes ex-
clusivos. Haverá apre-
sentações da Algazarra 
Danças com participa-
ção especial do públi-
co. Para participar bas-
ta comparecer à  Rua 
Voluntários da Pátria, 
2.041 - Santana.

Foto: Divulgação

Feira de Artesanato na Galeria de Santana 


