ÚLTIMAS - O faturamento real dos supermercados no estado de
São Paulo (deflacionado pelo IPS/FIPE e calculado pela Associação
Paulista de Supermercados), no conceito de mesmas lojas, que
considera as unidades em operação no tempo mínimo de 12 meses,
apurou que as vendas nos supermercados voltaram a crescer no
mês de fevereiro que fechou com alta de 1,21% comparado ao
mesmo mês em 2018. Já no acumulado dos últimos 12 meses o
valor caiu para 0,78%, explicada pelo “efeito calendário” que deixou
o Carnaval, uma data importante nas vendas dos supermercados,
em meses diferentes em 2018 (na segunda semana de fevereiro) e
2019 (na primeira semana de março).
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ÚLTIMAS - De acordo com uma pesquisa realizada pela
FCDLESP (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
do Estado de São Paulo) aponta que a expectativa de vendas
para a Páscoa pode ser de aumento de até 3% no comércio.
Varejo especializado em chocolate e supermercados são
os mais procurados, segundo os dados. Decoração da loja,
promoções, produtos de menor valor são itens que podem
chamar atenção do consumidor e facilitar as vendas neste
período, de acordo com o presidente da FCDLESP, Mauricio
Stainoff. Os dados da pesquisa ainda apontam ticket médio
de R$ 50,00 e R$ 200,00.

Cinquenta Etecs e Fatecs oferecem
Novas propostas para o
Carnaval de Rua paulistano
consultoria para IRPF 2019
são discutidas em audiências

Até o final de abril, 50 unidades do Centro Paula Souza oferecem consultoria gratuita para
quem encontra dificuldades no
preenchimento do Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF).
O prazo de entrega da declaração de 2019 termina no próximo dia 30.
A consultoria é realizada por
estudantes das Escolas Técnicas
(Etecs) e Faculdades de Tecnologia
(Fatecs) estaduais, sempre sob supervisão dos professores. Algumas
unidades solicitam um quilo de
alimento não perecível ou outros
donativos, que serão distribuídos
a instituições beneficentes. Em
outras, é necessário agendar previamente o serviço em razão do
número limitado de vagas.
Documentos
Os interessados na consultoria devem levar comprovantes
de rendimentos do ano-calendário 2018, declaração anterior
com recibo de entrega (se houver), número do RG, CPF e
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Etecs e Fatecs oferecem consultoria para Imposto de Renda Pessoa Física

título de eleitor, endereço residencial, dados da conta bancária para restituição e comprovantes de despesas que possam
ser abatidas (consultas médicas, exames clínicos, mensalidades escolares, contribuição para
previdência privada, entre outros). Mais informações sobre a

declaração podem ser obtidas no
site da Receita Federal.
Etec na Zona Norte
Etec Prof. Horácio Augusto
da Silveira
Rua Alcântara, 113 - Vila Guilherme
Quando: de 15 a 18 de abril, das
19h30 às 22 horas

Cantor Britânico Michael Walker e
espetáculo Circense “A Salto Alto”
são os destaques do Sesc Santana
Nos dias 13 e 14 de abril, sábado às 21 horas e domingo às
18 horas, o Sesc Santana apresenta o espetáculo circense “A
Salto Alto - Entre gentilezas e
extermínios”, com a Cia. Circo
no Ato. A apresentação conta
a história de sete pessoas sem
nada no bolso, mas com o corpo
cheio de camadas de liberdade,
repressão, valores, colonização
e transgressão, que ao terem
acesso a uma outra maneira de
viver se despem de suas expe
riências para vestir essa outra
realidade. Evento livre, ingressos: R$ 30,00.
No dia 13 de abril, sábado,
às 19 horas, o projeto Música no
Deck, do Sesc Santana, apresenta o cantor e guitarrista britânico Michael Walker. Promovida
mensalmente pela unidade, a
programação do projeto é composta por artistas de estilos e
formações diversas. Gratuito,
sem retirada de ingressos.
Na terça-feira (16), às 20 horas, o Sesc Santana apresenta
“Nem Sansão Nem Dalila”, por
intermédio de uma máquina do
tempo apresentada numa conferência científica, o barbeiro
Horácio é transportado para o
século IV a.C, no reino de Gaza.
Lá conhece Sansão, cuja força
descomunal vem de uma milagrosa peruca. Ao trocar a peruca de Sansão por um isqueiro,
Horácio transforma-se num homem forte e poderoso e passa a
reinar em Gaza, envolvendo-se
em diversas trapalhadas. Com
Oscarito, Fada Santoro, Cyll
Farney, Eliana Macedo, Carlos
Cotrim e Wilson Grey. Ao final
da sessão, o jornalista e crítico
Celso Sabadin realiza mediação
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Michael Walker é um cantor e guitarrista baseado em Leeds, no Reino Unido

do filme junto aos participantes.
Evento livre e gratuito.
Até o dia 14 de abril, das
15 às 17h30, haverá uma oficina de Massagem Integrativa
com Davi Palma. Nesta oficina,
os participantes aprenderão alguns princípios sobre prática de
massagem relaxante a partir de
uma sequência básica com movimentos de amassamento, deslizamento, percussão e energética. O evento é gratuito e as
vagas são limitadas e as inscrições deverão ser feitas no local
com 30 minutos de antecedência. A classificação etária para
acima de 18 anos.
Em todos os domingos do
mês de abril, das 13 às 14 horas,
o Sesc Santana traz a atividade

de “Prancha Aquática” para a
prática de atividade física no
meio líquido, o esporte exige
concentração, condicionamento
físico e equilíbrio. Na transição
entre cada pose, você precisará se movimentar com bastante
cuidado para conseguir manter
a prancha estável sobre a água.
O evento é gratuito e as vagas
são limitadas e as inscrições no
local com 30 minutos de antecedência. A classificação etária
para acima de 12 anos.
O Sesc 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

O Carnaval de Rua de São
Paulo, que chegou a reunir 12
milhões de foliões em 300 diferentes trajetos na cidade volta a ser abordado em audiências públicas tendo em vista
suas próximas edições. Na última segunda-feira (8/4), o tema
foi abordado pela Comissão de
Constituição, Justiça e Legis
lação Participativa (CCJ) da
Câmara Municipal de São Paulo,
para debater o Projeto de Lei
279/2016 do vereador Aurélio
Nomura (PSDB) que traz algumas propostas para o evento,
como a possibilidade do Poder
Executivo em criar programas
de patrocínio e parcerias.
Na próxima terça-feira 16/4,
uma nova audiência pública do
Ministério Público sobre o Car
naval de Rua está agendada na
sede do Auditório Queiróz Filho
da entidade (Rua Riachuelo,
115 - Centro) a partir das 14
horas. Para a audiência, foram
convocados os representantes da Prefeitura de São Paulo,
Subprefeituras, Polícia Militar,
Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET), Cia. do Metro
politano de São Paulo (Metrô)
entre outros membros de órgãos envolvidos na organização do Carnaval de Rua de São
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Moradores das proximidades defendem alternativas para a retirada da
Avenida Tiradentes do circuito do Carnaval de Rua de São Paulo

Paulo. Na ocasião, a Prefeitura
de São Paulo deverá apresentar
o “Balanço Final” e apresentar
perspectivas para 2020.
Uma das ideias defendidas por representantes das re
giões que recebem o Carnaval
de Rua é criar bolsões para o
evento em locais distantes de
residências como as marginais.
Entre os transtornos relatados por moradores dessas áreas

estão: dificuldade de acesso, barulho excessivo, abuso de álcool
e drogas, inclusive por menores,
sujeira na rua e problemas do
transporte público entre outras
questões. Em 2018, a Avenida
Tiradentes foi incluída no circuito do Carnaval de Rua, apesar da mobilização de moradores da região e da Zona Norte
contrária a realização do evento nesse local.

SPTrans altera itinerário em três
linhas de ônibus na Zona Norte
Desde o dia 8 de abril a
SPTrans alterou o itinerário das linhas 1782/10 Vila
Nova Galvão - Metrô Santana,
2025/10 Vila Nova Galvão
- Santana e N239/11 Metrô
Tucuruvi - Vila Nova Galvão
tiveram seus itinerários desviados durante a realização de
obra da Companhia de Sanea
mento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp) na Rua Mário
Lago, entre a Rua Ari da Rocha
Miranda e a Rua Alfeu de Al
cântara Monteiro, na região
do Conjunto Habitacional Jova
Rural, Zona Norte. De acordo
com a SPTrans a mudança será
mantida até o término da obra.
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Mudança em itinerário de ônibus

Expo Center Norte sedia a primeira
feira de containers do Brasil
Foto: Divulgação

Primeira feira de containers do Brasil

Apresentação do espetáculo circense “A Salto Alto”

Até o domingo 14 de abril,
das 13 às 20 horas, o Expo
Center Norte será palco da
Expo Container City, evento
inédito no Brasil que apresentará inovadoras possibilidades para a construção civil no
País por meio da reutilização
de containers marítimos e modulares. Com entrada gratuita,
a feira reunirá expositores e especialistas dos setores de construção modular, engenharia,
energia sustentável, arquitetura e urbanismo.
Em uma área de aproximadamente 12 mil m², no estacionamento do empreendimento,

será montada uma minicidade
apenas com containers. Casas,
lofts, lanchonetes, piscinas, escritórios, banheiros e ambulatórios são alguns dos projetos
que os visitantes poderão conferir no local. Dentre os expositores, destaque para: Compass,
empresa líder no segmento de
venda e locação de containers
marítimos; RF Leasing, empresa especializada na locação de containers refrigerados;
e Lafaete, empresa que atua
na locação e desenvolvimento de projetos em containers,
principalmente para os setores de food service, mineração,

hotelaria, comércio e construção civil.
Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de
acompanhar palestras ministradas por renomados profissionais
do mercado, que abordarão temas acerca de segurança, legalização, tecnologia, instalações,
sustentabilidade, design e decoração em containers. Inscrições
gratuitas através do site https:/
/ e x p o c o n t a i n e r c i t y. c o m . b r /
palestras. As vagas são limitadas.
O Expo Center Norte está localizado na Rua José Bernardo
Pinto, 333 - Vila Guilherme São Paulo.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

