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Trecho Norte do Rodoanel permanece
sem data prevista para sua conclusão

Em seu trecho próximo a 
Serra da Cantareira, apesar do 
visível adiantamento das obras 
do Trecho Norte do Rodoanel, 
não há movimentação que in
dique a continuidade dos tra
balhos. Inicialmente, sua inau
guração era prevista para 2016, 
passando a ser considerada a 
data de março de 2018. Até o 
momento, não há uma nova 
data prevista para o término de 
construção do Trecho Norte do 
Rodoanel.

O último segmento do Ro
doanel a ser construído, o 
Trecho Norte tem 47,6 quilô
metros de eixo e acessos, interli
gando os Trechos Oeste e Leste 
do Rodoanel. Quando entrar em 
funcionamento, será um impor
tante acesso para o Aeroporto 
de Guarulhos e para a  Rodovia 
Fernão Dias, evitando que o 
tráfego de cargas pesadas te
nha que passar por dentro da 
cidade. Seu traçado tem início 
na confluência com a Avenida 

Raimundo Pereira Magalhães 
e termina na intersecção com 
a Rodovia Presidente Dutra 
(BR116).

 Ao todo, o Rodoanel possui 
180 quilômetros de extensão 
que faz as ligações entre cor
redores rodoviários de alta de
manda composto pelas rodo vias: 
Bandeirantes, Anhanguera, 
Cas tello Branco, Raposo Ta
va res, Régis Bittencourt, Imi
gran tes, Anchieta, Ayrton Sen
na, Dutra e Fernão Dias.

Foto: AGZN

Trecho Norte do Rodoanel em seu segmento junto a Serra da Cantareira

Ampliar oferece 178 vagas em 
cursos profissionalizantes gratuitos

O Ampliar, programa de res
ponsabilidade social do Secovi
SP (Sindicato da Habitação), 
está com inscrições abertas 
para cursos profissionalizantes, 
que serão ministrados em dois 
turnos (manhã, das 9 às 12 ho
ras, e tarde, das 14 às 17 horas) 
na unidade Brigadeiro (Avenida 
Brigadeiro Luís Antonio, 2.344, 
8º andar), na Capital.

Há vagas para os cursos de 
Auxiliar Administrativo (32), 
Auxiliar de Cabeleireiro (28), 
Au xiliar de Escritório (24), Ma
nicure (24), Informática Bá sica 
(24), Assistente de Recursos 

Humanos (14), Alongamento 
de Cílios (10), Inglês para Ini
ciantes (12) e Depilação (10).

Para os cursos de Infor má
tica Básica e Auxiliar de Es
critório, o candidato deve ter 
entre 14 e 24 anos, e para de 
Auxiliar Administrativo, Inglês 
e Assistente de Recursos Hu
ma nos, entre 16 e 24 anos. A 
faixa etária para os cursos de 
Assistente de Cabeleireiro, De
pilação e Alongamento de Cílios 
é entre 18 e 28 anos e, para 
Manicure, entre 18 aos 35 anos. 
O interessado deve ter ren
da familiar de até três salários 

mínimos e estar cursando ou ter 
concluído o ensino regular.

As matrículas podem ser fei
tas pessoalmente, na unidade 
Brigadeiro, de segunda a sexta
feira, das 9 às 17 horas. O can
didato deve levar cópias do RG, 
CPF, de comprovantes de resi
dência, escolaridade e renda fa
miliar. Se as vagas estiverem 
preenchidas, é possível fazer o ca
dastramento prévio para outras 
turmas dos cursos de interesse.

Para mais informações: 
a m p l i a r @ a m p l i a r. o r g . b r, 
www.ampliar.org.br e (11) 
55911281/1246.

Petópolis invade o Shopping 
Center Norte neste mês de abril

Nos dias 27 e 28 de abril, o 
Center Norte promove nova edi
ção da Petópolis  a primeira ci
dade pet do Brasil. A iniciativa, 
que visa contribuir para a in
clusão dos animais de estima
ção nos momentos de entreteni
mento e lazer das famílias, traz 
uma intensa programação. Os 
visitantes e seus mascotes irão 
brincar e se divertir com inú
meras atividades, além de con
ferir novidades e produtos, com 
destaque para comidinhas orgâ
nicas e saudáveis, cosméticos e 
acessórios diversos.

Com entrada gratuita, a Petó
polis acontecerá na praça de 
eventos externa do Shopping. 
A cidade cenográfica conta com 
mercado, restaurante, farmácia, 
espaço de estética, playground, 
uma área para sessão de fotos, 
entre outras atrações. O evento 
também reúne especialistas que 
dão orientações e dicas referentes 
à adestramento e comportamen
to animal, uso correto de medica
mentos e prevenção de doenças.

Uma das principais atra
ções da Petópolis é a Feira de 
Adoção, onde os interessados 

em aumentar a família podem 
adotar cães e gatos. Vale ressal
tar que 100 animais de estima
ção ganharam um novo lar du
rante as três edições anteriores.

Pet Friendly

Um dos maiores e mais tradi
cionais centros de compras e con
vivência de São Paulo, o Center 

Norte permite o acesso de cães* 
e gatos, com coleira e guia, em 
suas áreas comuns. A fim de ga
rantir a limpeza, o shop ping dis
ponibiliza sacos coletores nas 
portarias de pedestres.

*No caso dos cães de guar
da, é obrigatória a utilização de 
focinheira para circulação nas 
áreas internas e externas do 
empreendimento.
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Petópolis - a primeira cidade pet do Brasil

Especial de Páscoa no Museu 
da Energia de São Paulo

O Museu da Energia de São 
Paulo preparou para o sábado 13 
de abril, às 14 horas, a atividade 
“Caça aos Ovos no Museu”, que 
pretende envolver toda a família 
e não ficar de fora das comemo
rações de Páscoa, uma das prin
cipais do público infantil.

A atração será com visita 
mediada ao Museu da Energia 
de São Paulo, e os educadores 
apresentarão aos participantes 
as principais fontes de geração 
de energia. Em seguida come
ça a gincana, atividade lúdica 
que vai auxiliar na percepção da 
criançada. 

Instigados com perguntas e 
pistas relacionadas à visita os 
participantes irão conquistar o 
objetivo final da atividade, o en
contro aos ovos de chocolate. A 
atividade é dedicada às crianças 
de 6 a 12 anos.

O Museu da Energia de São 

Paulo está localizado na Ala
meda Nothmann, 184, Cam pos 
Elíseos.

Mais informações: (11) 3224
1489 ou acesse o site: http://www.
energiaesaneamento.org.br
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Atividade gratuita acontece no dia 13 de abril, sábado, sendo 
recomendada para crianças a partir de 6 anos de idade


