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HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 10/5 a 16/5

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Procure associar seus pensamentos, idealismo e sonhos 
com sua realidade. Enfrente todas as situações de frente. 
Chegou à hora de você começar a se defender das pesso-
as que estarão difamando sua moral.

Pessoas benquistas socialmente, muito deverão contribuir 
para a sua elevação geral neste período. Contudo, não 
se mostre demasiadamente orgulhoso e dê mais aten-
ção às pessoas queridas. O melhor a fazer é agir com 
naturalidade.

Os novos planos que você vem colocando em prática na 
sua vida, principalmente os de trabalho, já começarão a 
mostrar seus primeiros resultados positivos e, ao que tudo 
indica, pessoas influentes estarão reconhecendo isso.

Período em que receberá o amor puro, verdadeiro e de-
sinteressado de amigos e entes queridos. Mas, contudo, 
terá algumas dificuldades com os filhos e aborrecimento 
com os pais. Excelente para uma visita ao dentista ou ao 
médico.

Os negócios deverão dar lucros, bem como o setor profis-
sional pelos esforços que tem desenvolvido. Tudo voltará 
ao normal nesta fase. Você, provavelmente já terá supera-
do todos seus problemas pessoais.

Melhoria das condições materiais e financeiras, graças ao 
apoio de outras pessoas e de conquistas suas diante do 
mundo. Sintonia com os aspectos mais desconhecidos da 
mente e do psiquismo humano. O relacionamento com a 
pessoa amada está favorecido.

Sua vida social estará muito favorecida. Aguarde convites 
para festas de pessoas importantes neste período, onde 
entrará em contato com pessoas que poderão transfor-
mar-se em grandes amigos. Algumas dificuldades na vida 
familiar. Este período pode ser de muita agitação.

Vênus e Marte trarão uma diminuição na autoconfiança e 
alguns conflitos na vida amorosa. Tendência a se afastar 
um pouco das pessoas para poder refletir melhor a respei-
to de si mesmo e daquilo que necessita ser aperfeiçoado.

Momentos de tranquilidade, de harmonia e de recupera-
ção psíquica em seu lar. Segurança interior e aumento de 
firmeza de caráter. Certas dúvidas que lhe são peculiares 
não irão perturbá-lo tanto. Sentimentos amorosos confun-
didos por situações estranhas e enganosas.

Momento em que receberá boas sugestões para solucio-
nar de vez suas dificuldades financeiras. E muito bom tam-
bém para iniciar negócios imobiliários e para solicitar a 
casa própria. Harmonia amorosa e familiar.

Pense no seu êxito e não dê importância a boatos e im-
pressões negativas. Você atravessa o melhor período ma-
terial do ano. Pessoas expansivas e comunicativas pode-
rão diverti-lo. Bom período para viagens curtas.

Tome cuidado com a precipitação. Evite o nervosismo, an-
siedade e a desconfiança em si mesmo. Portanto, acaute-
le-se. As influências não são propícias. Lucros inespera-
dos, através de jogos, sorteios e da loteria.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho CÂNCER - 21 de junho a 20 de julho

LEÃO - 21 de julho a 22 de agosto VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 21 de janeiro

AQUÁRIO - 22 de janeiro a 19 de fevereiro PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Imirim comemora 186 anos de 
fundação nesta segunda-feira

O bairro começa no trecho 
inicial da Avenida Imirim, após 
o Cemitério Chora Menino e 
termina na mesma avenida an-
tes do Cemitério de Vila Nova 
Cachoeirinha. Pertence ao dis-
trito da Casa Verde, mas pos-
sui territórios em Santana, 
Mandaqui e Cachoeirinha.

Imirim significa “rio peque-
no” em tupi-guarani, é uma re-
ferência ao córrego homônimo 
que banha o bairro (hoje, sub-
terraneamente). No início do sé-
culo 19, o bairro surgiu entre a 
encosta da Serra da Cantareira 
até a margem do Rio Jundiaí. 
O bairro tem origem como tan-
tos outros da Zona Norte de São 
Paulo. O proprietário da área 
morreu e como não tinha her-
deiro, após o seu falecimento o 
patrimônio foi desapropriado 
por ordem do Império e em 1833 
loteou a área. No começo do sé-
culo 20, o local era coberto por 
matas e alguns índios insistiam 
em viver pelas imediações. Por 
isso até a década de 1950, o bair-
ro ficou conhecido como “Terra 
dos Índios”. 

Em 1833, duas primeiras fa-
mílias se instalaram na região, 
foram os italianos Rocchi que ti-
nham grandes fazendas que 
abrangiam parte das encostas da 
Serra da Cantareira e se esten-
diam até o Rio Jundiaí. Eles plan-
tavam eucaliptos, café, cana e fru-
tas, além de criarem gado leiteiro.

Os padres chegaram ao bair-
ro em 1905 e fundaram a Capela 
Nossa Senhora da Glória, 
hoje igreja Nossa Senhora de 
Fátima. Nessa época os italia-
nos e portugueses iniciaram o 
desbravamento das terras para 
o cultivo de café, cana e frutas 
que eram vendidos pelos bair-
ros vizinhos. A partir daí o pro-
gresso foi chegando à região, 
que se modernizou e cresceu. 
A inauguração do Cemitério 
de Santana, (Chora Menino), 
aconteceu no século 19 e foi im-
pactante para o desenvolvimen-
to da região. 

Quando o bairro começou 
a ser chamado de Imirim na 

década de cinquenta, essa re-
gião era praticamente uma área 
rural. Na década de 1960, o en-
tão vereador Ary Silva, funda-
dor do jornal AGZN, assumiu 
a liderança do movimento em 
prol da construção de uma ave-
nida propriamente dita. Após os 
atrasos devido à falta de verba, 
a obra foi finalizada contribuin-
do definitivamente para o forta-
lecimento do bairro. 

O Imirim limita-se ao norte 
com Vila Nova Cachoeirinha, a 
oeste com Casa Verde e Sítio do 
Mandaqui, a leste com Lauzane 
Paulista, Santa Terezinha e ao 
sul com os bairros de Santana e 
Chora Menino.
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Rua Eleonora Ragusa é ponto viciado de lixo no bairro

Calçada do entorno do Cemitério Chora Menino 
apresenta mato alto e pontos de descarte de lixo

Rua Ribeiro Junqueira é uma das vias 
que precisam de zeladoria

Dia das Mães no Shopping Center Norte presenteia 
com viagem à Áustria e colar com cristais

O Dia das Mães está chegan-
do e, para celebrar uma das da-
tas mais comemoradas do ca-
lendário brasileiro, o Shopping 
Center Norte contará com uma 
promoção especial: Juntando 
R$ 400,00 em compras nas lo-
jas participantes, o cliente po-
derá retirar um colar Center 
Norte que contém cristais ex-
clusivos da marca Swarovski, e 
um cupom que dá direito a um 
sorteio de uma viagem para a 
Áustria. A ação será realizada 
até o dia 12 de maio, ou até o 
término dos estoques. Para par-
ticipar, basta apresentar as no-
tas fiscais no balcão de trocas, 
localizado na praça de eventos 
do Shopping, e será limitada a 

um brinde por CPF. De 2ª a 5ª 
acontecem os “cupons em do-
bro” para concorrer ao sor-
teio, que será realizado no dia 
13/5, às 11 horas. O vencedor, 
além da viagem, ganhará tam-
bém um anel customizado da 
Swarovski. 

“O Dia das Mães é uma das 
datas mais importantes do nos-
so calendário e por isso pen-
samos com muito carinho no 
que iríamos oferecer aos nos-
sos clientes, que são para lá de 
especiais para nós. A viagem 
para um lugar tão lindo como a 
Áustria e o colar Center Norte 
com cristais da Swarovski es-
tão alinhados à nossa estra-
tégia de praticar ações que 

visam a satisfação e o bem-es-
tar dos nossos consumidores, 
proporcionando experiências 
ainda mais diferenciadas”, diz 
Fabiana Tei xeira, gerente de 
marketing do Shopping Center 
Norte.

Com o conceito “Para quem 
Ama, Para Quem Cuida, Para 
Quem Brilha”, a campanha de 
Dia das Mães 2019 do Shopping 
Center Norte tem como objeti-
vo valorizar todas as mamães, 
já que elas não medem esfor-
ços para amar, cuidar e brilhar 
na vida das pessoas. A campa-
nha foi desenvolvida pela agên-
cia The Heart, contemplando 
anúncios em mídias impressa e 
online.

Lar Anjo Gabriel disponibiliza 
vagas para Educação Infantil

O Lar Anjo Gabriel está dis-
ponibilizando, totalmente gratui-
to, três vagas para crianças com 
4 anos de idade e 11 vagas para 
crianças com 5 anos para o curso 
de Educação Infantil. O horário é 
de tempo integral, das 7h45 às 16 
horas, é fornecido gratuitamente 
o material escolar, uniforme, ali-
mentação e lazer.  Os interessa-
dos deverão se enquadrar na ren-
da familiar comprovada que tem 
como limite R$ 1.500,00 mensais 
per capta. 

Interessados deverão entrar 
em contato pelo telefone (11) 
2979-3348, para saber das docu-
mentações e condições necessá-
rias para obtenção da vaga.
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Vagas para Educação Infantil

Título de Eleitor tem novo 
formato a partir de maio

A partir do mês de maio, to-
dos os postos Poupatempo no 
Estado de São Paulo passam a 
entregar o título de eleitor em 
novo formato. O documento será 
impresso em papel sulfite branco 
com dados de filiação do eleitor 
e código de validação (QR Code) 
no lugar da assinatura.

Com os dados do documento 
o eleitor pode ter acesso à ver-
são digital do título, após as in-
formações terem sido proces-
sadas pela Justiça Eleitoral. 
O aplicativo e-Título para ce-
lulares está disponível gratui-
tamente nas lojas App Store 
(sistema IOS) ou Google Play 
(sistema Android). Basta preen-
cher os dados na página inicial.

A mudança na forma de 
emissão do Título de Eleitor 
atende à resolução Nº 23.562, de 
22 de março de 2018 do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Nos postos Poupatempo, a 
mudança já começou em fase de 
testes na unidade Santo Amaro 
e a partir de maio passa a va-
ler para todas as unidades que 
prestam serviços eleitorais no 
Estado.

O modelo do título eleitoral 
anterior, nas cores verde e bran-
ca, permanece válido, podendo 
ser emitido enquanto houver 
disponibilidade de material nas 
unidades da Justiça Eleitoral.

Para ser atendido nas unida-
des do Poupatempo ou do TRE 
é necessário agendar horário no 
site: www.poupatempo.sp.gov.
br;. O eleitor deve levar: docu-
mento oficial de identificação 
(RG, carteira de trabalho, car-
teira profissional emitida por 
órgão criado por lei federal, cer-
tidão de nascimento ou de ca-
samento); comprovante de re-
sidência (contas de água, luz, 
telefone, celular ou bancárias, 
contendo nome e endereço e 
com data de até três meses); e 

título eleitoral, caso o tenha.
Caso o eleitor desejar, pode 

incluir seu nome social no do-
cumento, isto é, a designação 
pela qual a pessoa que é traves-
ti ou transexual se identifica e 
é socialmente reconhecida. No 
Título Eleitoral constará ape-
nas o nome social; o nome civil 
permanecerá no cadastro para 
fins administrativos.

Atendimento eletrônico: Agen-
damento e informações sobre ser-
viços agendados, 24 horas, 7 dias 
por semana. De telefone fixo: (11) 
4135-9700 - Capital e Grande São 

Paulo - 0300 847 1998 - demais 
municípios do estado de SP - De 
celular: (11) 4135-9700 - todos os 
municípios do estado de SP.

Além do agendamento, os 
canais também oferecem infor-
mações sobre todos os serviços 
oferecidos, prazos de entrega, 
valores de taxas, documentos ne-
cessários, endereços e horários 
de funcionamento dos postos;

Agendamento no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) - O 
agendamento para ser atendido 
nos cartórios eleitorais pode ser 
feito pelo site www.tre-sp.jus.br.
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A partir de maio título de eleitor tem novo formato

Dez dicas de cuidados nas 
compras para o Dia das Mães

O Dia das Mães de 2019 
deve movimentar mais de R$ 
24 milhões no comércio, segun-
do dados divulgados pela CNDL 
(Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas) e do SPC Brasil 
(Serviço de Proteção ao Crédito), 
sendo que 78% dos consumidores 
devem realizar pelo menos uma 
compra no período. 

O consumidor deve estar 
bem informado e ter cautela nas 
compras, pois a segunda maior 
data do varejo brasileiro deve 
ser encarada como uma oportu-
nidade de fazer um bom negócio 
e evitar “pegadinhas” ou danos 
materiais. 

Antes de sair para as com-
pras, é bom ler o e-book do advo-
gado Sérgio Tannuri, especialista 
em Defesa do Consumidor, com 
as orientações básicas e dicas pre-
ciosas para fazer a melhor com-
pra e não ter dor de cabeça futu-
ra com reclamações ou prejuízos.

“Em geral, os consumido-
res vão para shopping ou lojas 
de departamentos, mas temos 
verificado o aumento das com-
pras online. O e-book “O dia é 
das Mães e o direito é de todos!” 
tem dicas simples, mas o prin-
cipal é oferecer informação para 
ter cuidado antes de sair para a 
compra e não ser lesado. A lin-
guagem é de fácil entendimen-
to e acessível para qualquer pes-
soa”, explica dr. Sérgio Tannuri.

Compras em lojas físicas

•Quando o preço da etiqueta é 

diferente do valor cobrado no 
caixa, o preço menor prevalece;
• Quando comprar peças de 
roupa, preste atenção na quali-
dade dos tecidos, das costuras, 
botões, fechos e outros detalhes. 
Saiba que o fornecedor somen-
te é obrigado a trocar se a roupa 
estiver com defeito;
•No caso de eletrônicos, peça ao 
vendedor que demonstre como 
se usa o aparelho - em caso de 
eletrodomésticos, preste aten-
ção se a voltagem é a mesma da 
casa de destino; 
•Na compra de algum móvel, 
teste a sua resistência de acordo 
com a finalidade (sente-se, dei-
te-se, apoie-se etc.);
•Verifique todas as condições 
de pagamento - quando possí-
vel, prefira o pagamento à vista 
e peça desconto. Exija a nota fis-
cal do pedido, que deverá cons-
tar modelo, marca, cor, valor e 
data da entrega. 

Compras em ambiente digital

•Pesquise a reputação da em-
presa em sites de reclamações 
antes de realizar uma com-
pra ou contratar um serviço. O 
consumidor pode checar os da-
dos cadastrais de uma empresa 
acessando: www.registro.br; 
•Só compre em sites que te-
nham o ícone de um cadeado 
fechado no alto do seu navega-
dor de acesso à internet. Ao cli-
car no cadeado, deve aparecer o 
certificado de segurança do site. 
Isso significa que é um ambiente 

virtual seguro e os dados do seu 
cartão não serão abertos; 
•Antes de concluir a compra, ve-
rifique se há despesas com fre-
tes e taxas adicionais, bem como 
o prazo de entrega da mercado-
ria ou execução do serviço. Se a 
mercadoria chegar depois da ce-
lebração do Dia das Mães, a em-
presa não só poderá ser obriga-
da a devolver o valor pago pela 
mercadoria, inclusive com o va-
lor do frete incluso, como tam-
bém o cliente terá direito à repa-
ração pelas perdas e danos, por 
ver frustrada a sua pretensão de 
presentear (artigo 35 do CDC);
•Imprima o pedido ou contra-
to firmado ou arquive em meio 
digital seguro que permita uma 
futura impressão. Guarde a 
confirmação do pedido com o 
número do protocolo, descrição 
dos itens comprados e o prazo 
de entrega;
•Em compras online, há o “di-
reito de arrependimento”: o 
consumidor pode devolver o pro-
duto ou cancelar o serviço - sem 
dar nenhuma satisfação - e ob-
ter o seu dinheiro de volta. O di-
reito de arrependimento só pode 
ser aplicado para compras fei-
tas fora do estabelecimento co-
mercial e com a peça (no caso de 
mercadoria) intacta e sem uso. 
O prazo para o arrependimen-
to é de 7 (sete) dias, contados 
a partir da assinatura do con-
trato ou do ato de recebimento 
do produto ou serviço, de acor-
do com o artigo 49, do Código de 
Defesa do Consumidor.

Portal telefônico 
de Prevenção ao 
uso de DROGAS: 

3512-1823 
(ligação gratuita)


