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ÚLTIMAS - Para os consumidores que pretendem presentear 
as mães dia 12 de maio com um perfume nacional, fica o alerta: a 
tributação embutida no preço final do produto é de 69,13%, a maior 
de um levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) 
com itens típicos do Dia das Mães. Por exemplo, por um perfume 
no valor de R$ 120,00 os filhos pagarão R$ 82,95 de impostos e R$ 
37,05 efetivamente pelo produto. Já a carga tributária do perfume 
importado é ainda maior, de 78,99%, por conta de alíquotas de 
importação. Para as mães que não podem perder a hora, o relógio é 
o terceiro item do ranking, com carga tributária de 56,14%. Outro 
presente de uso pessoal do ranking, os cosméticos (55,27%).

ÚLTIMAS - Um levantamento feito pela Confederação Nacional 
dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), com quem esteve com o nome sujo nos últimos 12 
meses e já saiu dos cadastros de devedores, revela que dois em cada 
dez (22%) ex-negativados contrataram empresas especializadas em 
limpar o nome. Desses, 43% não tiveram as expectativas atendidas, 
entre os quais (22%) afirmaram não ter resolvido o problema como 
esperado e 21% acabaram pagando mais caro do que se tivessem 
tratado a questão direto com o credor. Por outro lado, 41% das 
pessoas ouvidas ficaram satisfeitas com a contratação do serviço. O 
país tem atualmente 62,7 milhões de inadimplentes.

Sesc Santana terá espetáculo 
infantil inspirado em Frida 
Kahlo entre outras atrações

De 10 de maio a 30 de junho, 
sextas e sábados, às 21 horas, 
e, aos domingos, às 18 horas, o 
Sesc Santana apresenta, em es-
petáculo teatral, adaptação da 
obra “A Desumanização”, iné-
dita no Brasil e de autoria do 
premiado autor angolano Valter 
Hugo Mãe. A peça tem direção 
de José Roberto Jardim e con-
ta, no elenco, com as atrizes 
Fernanda Nobre e Maria Helena 
Chira. Na trama, Halldora re-
lembra a infância e o que a 
fez deixar sua cidade natal, na 
Islândia. A morte da irmã gê-
mea, o envolvimento com um 
homem ofuscado por um se-
gredo e a difícil tarefa de exis-
tir numa comunidade opressora 
são os elementos com que tem 
que lidar, a partir dos recursos 
próprios da infância. *Em virtu-
de da Virada Cultural, não ha-
verá espetáculo nos dias 17, 18 e 
19 de maio - Recomendação etá-
ria: 16 anos. Ingressos: R$ 12 
(credencial plena), R$ 20 (meia 
entrada) e R$ 40 (inteira). 

O Música no Deck do Sesc 
Santana apresenta no dia 11 de 
maio, sábado às 19 horas a vio-
lonista Paula Borghi, no reper-
tório obras inéditas para vio-
lão solo de Maurício Carrilho. 
A apresentação propõe uma pe-
quena incursão pelo universo do 
choro, gênero tipicamente bra-
sileiro, tocado ao violão solo. O 
repertório integra maxixes, pol-
cas e valsas, trazendo compo-
sições consagradas como clás-
sicas dentro deste contexto até 
obras inéditas e contemporâne-
as. Grátis.

Neste sábado (11), às 14 ho-
ras, o Sesc Santana apresen-
ta “Jam 20! Dança na Roda”, 
com a Balangandança Cia, é um 
exercício cênico de improvisa-
ção de dança e música com uma 
estrutura feita da mescla de te-
mas corporais, composições, 
objetos cênicos, jogos e brin-
cadeiras que fizeram parte do 
repertório dos espetáculos cria-
dos pelo grupo. O evento é livre 
e gratuito.

Neste domingo (12), das 
16 às 17 horas, o Sesc Santana 
apresenta o espetáculo da Cia 
Etra de Dança “Arrastão”, é um 
espetáculo que traz a tona ques-
tões urgentes dos nossos tem-
pos. Gritos contra o machis-
mo, o racismo e qualquer forma 
de preconceito, fazem emer-
gir o empoderamento e a cole-
tividade arrastada por corpos 

pulsantes. Arrastar para des-
tampar, para desnudar e escan-
carar corpos imperfeitos e suas 
marcas. Arrastando juntos nin-
guém fica só nessa luta! Evento 
livre e gratuito 12/5. 

Em quatro domingos segui-
dos, 12, 19 e 26 de maio, e 2 de 
junho, das 14 às 15 horas, o Sesc 
Santana apresenta, em seu tea-
tro, espetáculo infantil inspi-
rado na figura de Frida Kahlo. 
Ingressos: R$ 17,00 (inteira), 
R$ 8,50 (meia), R$ 5,00 (creden-
cial plena).

Neste domingo (12), das 
16 às 17 horas, o Sesc Santana 
apresenta o espetáculo da Cia 
Etra de Dança “Arrastão”, é um 
espetáculo que traz a tona ques-
tões urgentes dos nossos tem-
pos. Gritos contra o machis-
mo, o racismo e qualquer forma 
de preconceito, fazem emergir 
o empoderamento e a coletivi-
dade arrastada por corpos pul-
santes. Arrastar para destam-
par, para desnudar e escancarar 
corpos imperfeitos e suas mar-
cas. Arrastando juntos ninguém 
fica só nessa luta! Evento livre e 
gratuito 12/5. 

Nesta terça-feira (14), às 20 
horas, acontece o “Pintando o 
Sete”, Catito é um palhaço es-
perto que consegue escapar 
de um casamento forçado com 
a filha de um coronel. Em sua 
fuga, ele se mete no automóvel 
do médico Cláudio, com quem 

trava amizade. Silvia é noiva 
de Cláudio e está para receber 
um intelectual francês. Com ci-
úmes da noiva, Cláudio resolve 
contratar Catito para que este 
finja ser um grande artista, o 
pintor Picansô. Com Oscarito, 
Cyll Farney, Sônia Mamede, 
Ilka Soares, Maria Pétar e 
Zélia Hoffman. Ao final da ses-
são, o jornalista e crítico Celso 
Sabadin realiza mediação do fil-
me junto aos participantes. Os 
ingressos estão disponíveis nas 
Bilheterias das unidades do 
Sesc no Estado de São Paulo 
Evento livre e gratuito.

Todas as quartas-feiras e sex-
tas-feiras, até o dia 28/6 das 9h30 
às 10h30 e das 13h30 às 14h30, 
haverá aula gratuita de Dança 
do Ventre no Sesc Santana, com 
Miriele Alvarenga Zhel. Alguns 
dos princípios fundamentais da 
dança oriental árabe ou Dança 
do Ventre são os isolamentos es-
senciais para a dissociação dos 
segmentos do corpo na execu-
ção dos movimentos, principal-
mente na região da cintura pél-
vica. Molduras e movimentação 
ondulatória dos braços e mãos, 
movimentos da cabeça e tronco 
também são observados na téc-
nica das formas mais tradicio-
nais desta modalidade. Evento 
livre e gratuito, as vagas são li-
mitadas e as inscrições deverão 
se feitas no local com 30 minu-
tos de antecedência.
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Sesc Santana apresenta, em seu teatro, espetáculo infantil 
inspirado na figura de Frida Kahlo

Lucila Turqueto reúne especificadores 
em palestra pós Semana de Design 
de Milão no Shopping Lar Center

No último dia 29 de abril, o 
Shopping Lar Center promoveu 
um encontro com renomados 
profissionais de arquitetura e de-
sign. O evento contou com a pre-
sença de Lucila Turqueto, jor-
nalista especializada em décor e 
autora do blog Casa de Valentina, 
que ministrou uma palestra so-
bre os destaques da Semana de 
Design de Milão 2019, que acon-
teceu entre os dias 9 e 14 de abril 
na cidade italiana.

Com ampla expertise no 

segmento, Lucila contou um pou-
co do que vivenciou na 58ª edição 
de um dos mais importantes even-
tos de design e decoração de todo 
o mundo, destacando as principais 
tendências, novidades e tecnolo-
gias apresentadas por profissio-
nais e marcas de diversos países. 

O evento também marcou a 
estreia da exposição fotográfica 
assinada por Mariana Orsi, fo-
tógrafa de arquitetura, interio-
res e cidades, que traz uma sé-
rie de registros que transmitem 

as experiências únicas e ines-
quecíveis dos participantes da 
Semana de Design de Milão 
2019. Os visitantes podem con-
ferir a exposição na praça cultu-
ral do Shopping Lar Center até 
o dia 26 de maio, de segunda-fei-
ra a sábado, das 10 às 22 horas, 
aos domingos e feriados, das 14 
às 20 horas.

O Shopping Lar Center - 
Praça Cultural está localizado 
na Avenida Otto Baumgart, 500 
- Vila Guilherme.
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Exposição da fotógrafa Mariana Orsi

Programação Especial de Maio no 
Museu Florestal Octávio Vecchi

A Programação na 17ª Se-
mana Nacional de Museus, evento 
fomentado pelo IBRAM - Instituto 
Brasileiro de Museus. Todas as 
atividades serão gratuitas. 

*Oficina “Minha Árvore favo-
rita” de pintura em tela
Com a orientação das Profas. Vo-
luntárias do MICA - Movi mento 
Infantojuvenil Crescendo com Arte 
Data: 15/5/2019 
Horário: 14 às 16h30
Obs: Para srs. e sras da 3ª idade. 
É necessária inscrição prévia 
(vagas limitadas) 

*Exposição das obras rea-
lizadas na Oficina “Minha 
Árvore Favorita” 
De 16/5 a 7/6/2019 
Visitas de 4ª a 6ª feira das 10 às 
12 horas e das 14 às 17 horas. 
Finais de semana com agenda-
mento de grupos pelo telefone. 

*Mesa Redonda “Tradições 
e território” 
Prof. dr. Janes Jorge - Depto. de 
História da Unifesp 
Profª. Cecília Machado - Coor-
denadora do Curso Técnico de 
Museologia da ETEC Parque da 
Juventude 

Profª Cristina Noseda - Núcleo 
de Estudo de História Social da 
Cidade - PUC 
Data: 18/5/2019 
Horário: 14h30 às 16h30 
Obs.: Será fornecido certificado 
de participação para estudan-
tes. Não é necessária inscrição 
prévia. 

*Contação de Histórias “Os 
Alendígenas” 
Um casal de outro planeta 

contando as lendas e contos do 
folclore brasileiro. 
Data: 19/5/2019 
Horário: 15 horas 

O Museu Florestal Octávio 
Vecchi está localizado na Rua 
do Horto, 931 - Parque Esta-
dual Alberto Löfgren - Horto 
Florestal para mais informa-
ções e agendamentos: (11) 2231-
8555, Ramal 2053 ou museu 
florestal@if.sp.gov.br
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Museu Florestal Octávio Vecchi

ACSP e Sicredi assinam acordo para 
oferecer opção de crédito aos associados

A Associação Comercial de 
São Paulo o Sicredi firmaram, 
oficialmente na última quin-
ta-feira (9) uma parceria que 
visa oferecer aos seus associa-
dos o benefício do crédito coo-
perativo. O evento para assina-
tura do contrato aconteceu na 
sede da ACSP (Rua Boa Vista, 
43/51) e contou com a presen-
ça de Alfredo Cotait Neto - pre-
sidente da ACSP e da Facesp; 
Roberto Mateus Ordine - pri-
meiro vice-presidente da ACSP; 
Marcel Solimeo - superinten-
dente institucional da ACSP; 
Moacir Niehues - diretor geral 
do Sicredi e Diogo Shanaski - 
gerente regional de desenvolvi-
mento de negócios do Sicredi.

O objetivo dessa parceria é 
oferecer aos associados da ACSP 
uma alternativa de crédito coo-
perativo com custos bem meno-
res do que os praticados pelos 
bancos. Em elaboração há cer-
ca de dois anos, a efetivação da 
parceria foi um dos principais 
compromissos de campanha de 
Cotait Neto e faz parte de um 
processo de remodelação das se-
des distritais. “Vamos fazer rea-
dequações para a instalação dos 
postos de atendimento do Sicredi 
em nossas sedes distritais”.

Com a expectativa de expan-
são, tanto para a ACSP, quanto 
para a Sicredi, Moacir Niehues  
destacou a importância do co-
operativismo de crédito como 
alternativa às altas taxas das 
instituições financeiras. “Hoje 
temos uma legislação apropria-
da e condição de crescimento e 
expansão”, afirmou.

Para João Bico, vice-presi-
dente da ACSP, essa parceria é 

histórica ao oferecer alternativa 
para o mercado. “Estamos tra-
balhando nessa parceria há dois 
anos e temos uma grande expec-
tativa de oferecer alternativa 
para tirar essa situação do em-
presário ficar restrito a apenas 
cinco instituições financeiras”.

As adaptações nas sedes dis-
tritais estão em andamento e 

a expectativa é dispor um pos-
to de atendimento do Sicredi 
em todas as sedes distritais da 
ACSP. Na Zona Norte, a ACSP 
tem duas sedes distritais: Norte 
- situada na Rua Jovita, 309 
- tel.: (11) 3180-3669 e Nor-
deste - localizada na Avenida 
Guilherme Cotching, 1.070 - tel: 
(11) 3180-3467.

Fotos: AGZN

Evento na sede da ACSP para oficializar parceria com o Sicredi

Moacir Niehues e Alfredo Cotait Neto assinam contrato entre Sicredi e ACSP

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

Feira de Artesanato acontece 
na galeria de Santana

No dia 11 de maio, a Feira 
de Artesanato na galeria de 
Santana traz presentes artesa-
nais exclusivos para o Dia das 
Mães. Haverá apresentação 
de Dança do Ventre do Studio 
de Dança Hadara Nur, e um 

plantão exclusivo para atender 
as pessoas que quiserem se ca-
dastrar no “Minha Casa Minha 
Vida”. A galeria de Santana está 
localizada à Rua Voluntários da 
Pátria, 2.041. Para mais infor-
mações ligue: (11) 2532-4020.

Foto: Divulgação

Feira de Artesanato é alternativa 
para Dia das Mães em Santana


