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Distribuição Gratuita - Venda Proibida

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

DA SEGUNDA ARMAÇÃO DE QUALQUER MARCA.
50% DE DESCONTO

NA COMPRA

*PROMOÇÃO COM VALIDADE  ATÉ 30/04/2019

www.oticavoluntarios.com.br (11) 2283-0003

Av. Leôncio de Magalhães, 1.119 (em frente ao Metrô Jardim São Paulo) - Fones: 2976-9745/ 2977-6147

Agende já sua consulta!

•Implantes dentários: nacionais  
  & importados (Straumann)

•Restaurações Estéticas 

•Tratamento de Canal e Gengiva

•Clareamento Dental a Laser

•Ortodontia: Aparelhos  
  Estéticos e Autoligados

Tratamentos 
Dentários

A Premium Chocolates Braz Leme convida você a 
saborear a nossa linha de Chocolates Belga. Trabalhamos 

na criação de produtos de alta qualidade, utilizando o 
mais nobre cacau, com uma atmosfera gourmet de luxo.

Agora na Zona Norte

Avenida Braz Leme, 673 - Casa Verde 
(Próximo do Posto de Gasolina BR)

Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira das 9 às 18 horas, sábado das 10 às 14 horas.

3857-8682

www.colegioheitorvillalobos.com.br
Av. Júlio Buono, 2.627 - Vila Gustavo

Tel: 2949-1802

BERÇÁRIO SONHO MÁGIGO 
BABY PRIME

Referência em qualidade 
na Zona Norte

Venha nos conhecer!Horário de funcionamento: 
das 6h30 às 19h30

Feliz Dia 
das Mães!

Dia das Mães deve movimentar 
24 bilhões de reais no varejo
Considerada pelos varejistas 

como a principal data comemo-
rativa do primeiro semestre e a 
segunda melhor do ano em ter-
mos de faturamento, perdendo 
apenas para o Natal, o Dia das 
Mães deve aquecer as vendas 
pelos próximos dias. 

De acordo com o levanta-
mento feito em todas as capi-
tais pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) revela que 
78% dos consumidores devem 
realizar pelo menos uma com-
pra nesse período - o dado fica 
bastante próximo dos 74% ob-
servados em 2018. Em núme-
ros absolutos, a expectativa é 
de que, aproximadamente 122,1 
milhões de brasileiros presen-
teiem alguém este ano, o que 
deve movimentar uma cifra pró-
xima de R$ 24,3 bilhões nos seg-
mentos do comércio e serviços.

Ainda que a economia esteja 
longe de engatar uma recupera-
ção mais consistente e o desem-
prego siga elevado, a pesquisa 

deste ano detectou um aumen-
to de sete pontos percentuais 
na parcela de consumidores que 
pretendem desembolsar uma 
quantia maior na data: em 2018, 
apenas 19% dos consumidores 
acreditavam que iriam gastar 

mais com os presentes e ago-
ra, em 2019, o dado passou para 
26% dos entrevistados. Outros 
41% devem gastar a mesma 
quantia que em 2018, ao passo 
que 24% planejam gastar menos.

Leia mais na página 3
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Comércio tem alta expectativa para o Dia das Mães

Presidente Bolsonaro pretende trazer 
Colégio Militar para o Campo de Marte

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a destacar na última se-
mana sua intenção em cons-
truir um Colégio Militar em 
cada estado brasileiro, sendo 
que em São Paulo o local es-
colhido é o Campo de Marte. 
O anúncio foi feito na últi-
ma segunda-feira (6) duran-
te as comemorações dos 130 
anos do Colégio Militar do Rio 
de Janeiro, bem em meio à po-
lêmica sobre o recente corte de 
verbas para a Educação.

Segundo o presidente, a 
medida visa preparar “meni-
nos e meninas” para a quar-
ta revolução industrial do País. 
“Estamos fazendo no Campo 
de Marte, na capital de São 
Paulo, o maior Colégio Militar 
do Brasil. Queremos preparar 
os jovens para a quarta revolu-
ção industrial. Desta forma mu-
daremos o destino no Brasil”, 
afirmou . 

Na ocasião, Bolsonaro es-
tava acompanhado do vice-
pre sidente general Hamilton 
Mou rão, ex-aluno do Colégio 

Mi litar, seu filho Flávio Bol-
sonaro, do governador do Rio de 
Janeiro Wilson Witzel e o pre-
feito Marcelo Crivella. De acor-
do com o pronunciamento fei-
to pelo presidente, as obras do 
Colégio Militar no Campo de 

Marte já estão em andamento. 
Porém a assessoria de impren-
sa do Planalto, contatada pela 
nossa redação, não informou 
até o encerramento desta edi-
ção maiores informações sobre 
a obra.
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Campo de Marte deve abrigar, de acordo com presidente Bolsonaro, 
um dos Colégios Militares a serem instalados no País

Imirim comemora 186 anos de 
fundação nesta segunda-feira
O bairro Imirim completa 

186 anos de história nesta se-
gunda-feira (13/5), porém a co-
memoração acontece no próximo 
dia 20, com sessão solene a partir 
das 19h30 na Fábrica de Cultura 
Cachoeirinha (Rua Franklin do 
Amaral, 1.575). Presidida pelo 
vereador Claudinho de Souza, a 
sessão solene homenageará per-
sonalidades da região.

Atualmente, o bairro que 
abrange a área desde o início da 
Avenida Imirim até a região de 
Vila Nova Cachoeirinha, é predo-
minantemente residencial e tem 
uma diversificada rede comercial e 
de serviços. Em seu território, ain-
da é possível encontrar amplos ter-
renos que deixam claro seu poten-
cial para o mercado imobiliário. 

Ao longo da Avenida  Imirim, 
que é uma das principais ligações 
da região de Santana para a re-
gião de Vila Nova Cachoeirinha, 
são visíveis os pontos que preci-
sam de recapeamento e limpe-
za nas calçadas, como o entorno 
do Cemitério Chora Menino. Em 
ruas transversais também são 
frequentes os buracos e acúmu-
lo de lixo. Entre os exemplos de 
ruas que precisam de melhorias 
estão: Eleonora Raguna; José 
de Figueiredo Seixas, Ribeiro 
Junqueira e Teotônio Freire. Já 
em outras vias como: Mandiba, 
Francisco Escobar e José de 
Freitas, recentes serviços de zela-
doria eliminaram buracos e pon-
to de acúmulo de mato e entulho.

Leia mais na página 5
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Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Avenida Imirim, é ponto referencial do bairro Ponto de ônibus na Avenida Imirim teve recentes melhorias

¤ Exposição do Concurso 
Internacional do MICA  

“Portas e Janelas do meu País”  
será estendida ...  
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¤ Ecoponto Santana ganha 
prêmio Ecoponto Nota 10 ...   
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¤ Título de Eleitor tem novo 
formato a partir de maio ...   
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¤ Problemas de zeladoria  
na Rua General Nestor Passos,  

no Mandaqui ...   
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Leia nesta edição


