ÚLTIMAS - O movimento de vendas do varejo paulistano
cresceu em média 6,1% em maio na comparação com o
mesmo mês do ano passado, informa o Balanço de Vendas da
Associação Comercial de São Paulo (ACSP). As transações
a prazo aumentaram 6,7%, enquanto as comercializações à
vista avançaram 5,4%.Segundo o Balanço da ACSP, de janeiro
a maio de 2019, o movimento de vendas do comércio de SP
avançou 2,6%.O sistema a prazo (1,2%) foi pior do que o
sistema à vista (4%); o primeiro reflete o receio do consumidor
de se comprometer com dívidas, ao passo que o segundo
envolve produtos mais básicos e necessários para o dia a dia.

ÚLTIMAS - De acordo com estimativas do Compre&Confie,
empresa referência em inteligência de mercado, os apaixonados
devem aumentar a procura por presentes no e-commerce este
ano: ao todo, as compras online para o Dia dos Namorados devem
movimentar R$ 2,3 bilhões este ano, aumento nominal de 8% em
relação ao mesmo período do ano passado. A empresa acredita
que, ao todo, devem ser realizados 6 milhões de compras online aumento de 17% em relação ao ano anterior. Apesar de comprarem
mais, os brasileiros devem ter um tíquete médio menor do que o
do ano passado. As compras devem ser de, em média, R$ 389,17 valor 7,5% menor do que o registrado no mesmo período de 2018.
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AAMJSP aborda problemas regionais em
reunião com a presença de Andrea Matarazzo
A Associação Amigos do Mi
rante do Jardim São Paulo, presidida por Alba Medardoni, realizou
sua reunião mensal no último dia
30/5 no salão do Santuário Nossa
Senhora da Salette (Rua Dr.
Zuquim, 1746). Como convidado,
recebeu Andrea Matarazzo, que
foi vereador pela cidade de São
Paulo (2013-2017), Secretaria de
Co
ordenação das Subprefeituras
(2007-2009) durante a gestão de
Gilberto Kassab, subprefeito da
Sé (2005- 2007) entre outros cargos do poder público.
Além de Andrea Matarazzo,
Alba convidou para compor a
mesa diretora dos trabalhos dra.
Joana D’Arc Figueira - a advogada e ativista social, Ushi
taro
Kamia- o ex-vereador e advogado
e Nelson Ferreira Filho - Conselho
de Saúde da Zona Norte.
Entre as pautas previstas estava a visão de Andrea Matarazzo
sobre os problemas atuais da cidade de São Paulo e sua intenção em concorrer à Prefeitura no
próximo ano. Baseado em suas
experiências como Subprefeito
da Sé, Secretário Municipal da
Coordenação das Subprefeitu
ras e Vereador, Matarazzo falou
sobre a importância de ouvir os

moradores antes de atuar numa
região. “Qualquer movimento reflete na vida das pessoas”,
afirmou.
Dentro dessa premissa, a reunião destacou, principalmente os
mais recentes acontecimentos da
Rua Porto Seguro, na região da
Ponte Pequena. A polêmica começou em outubro do ano passado, quando circulou na imprensa
a notícia de que um terreno municipal localizado nessa via, seria utilizado para abrigar serviços assistenciais que funcionam
na área da Cracolândia, onde se
concentra um grande número de
pessoas com grave dependência
química há anos, sem solução.
Diante dessa possibilidade
e, principalmente do temor de
que a região, consequentemente passaria a ter os mesmos problemas sociais e de segurança
que acontecem no entorno da
Cracolândia, moradores das proximidades da Ponte Pequena,
empresários, comerciantes e representantes de entidades próximas ao local, se mobilizaram
para rejeitar a proposta.
O tema foi debatido durante reunião da AAMJSP no final
de outubro com a presença de

aproximadamente 400 pessoas.
Na ocasião, o então secretário de
Relações Sociais, Milton Flávio
M. Lautenschläger, afirmou que
nada seria feito sem que a população local fosse ouvida.
Posteriormente, uma comissão formada por representantes
da Ponte Pequena, Zona Norte
e Instituto Técnico Federal participou de reuniões no gabinete da prefeitura nas quais ficou
acordado que o terreno da Rua
Porto Seguro, não abrigaria os
serviços voltados para os dependentes químicos e, que um
projeto seria elaborado em conjunto com as prioridades apresentadas pelos moradores.
Porém, nas últimas semanas, a movimentação de caminhões no terreno sem nenhuma placa indicativa do que será
construído no local, voltou a
alertar a população. Sem respostas exatas, moradores da Ponte
Pequena e da Zona Norte, buscam novos meios de mobilização
no sentido de evitar a transferência dos serviços que funcionam na Cracolândia para essa
região, e com eles apenas transferir a problemática social para
o entorno da Rua Porto Seguro.
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Reunião da Associação Amigos do Mirante do Jardim São Paulo contou com a presença de aproximadamente 80 pessoas

Copa do Mundo Futebol Feminino

Primeiros confrontos do Brasil na Copa do Mundo Futebol
Feminino 2019 será contra as seleções da Jamaica e a Austrália
A Copa do Mundo de Futebol
Feminino já movimenta 24 seleções em todo mundo para a sua
oitava edição. A França receberá a competição pela primeira
vez e acontecerá entre os dias 7
de junho e 7 de julho.
O país que mais conquistou a
Copa do Mundo Feminina foi os
Estados Unidos, com o total de 3
títulos. Depois vem a Alemanha,
com dois títulos, e a Noruega, com
um título. A Seleção Brasileira é
heptacampeã na Copa América,
mas ainda não levou a taça da
Copa do Mundo, mas foi vice-campeã em 2007 e conquistou o terceiro lugar em 1999, e tem duas
medalhas de ouro nas Olimpíadas
de 2004 e 2008.
O regulamento da Copa do
Mundo é similar ao masculino,
as seleções foram divididas em
seis grupos com quatro equipes.
Os dois melhores avançam para
a fase mata-mata da competição.
Ao todo, 52 jogos serão realizados em nove cidades: Paris, Lyon,
Montpellier, Nice, Valenciennes,
Reims, Le Havre, Grenoble
e Rennes. As duas melhores
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Seleção Brasileira em foto oficial

colocadas de cada grupo passam
para as oitavas de final, assim
como as quatro melhores terceiras colocadas.Todas as etapas do
mata-mata serão disputadas em
jogo único. Em caso de empate,
terá prorrogação e, caso seja necessário, pênaltis.
O Brasil está no grupo C, junto com Austrália, Itália e Jamaica.
O primeiro confronto da Seleção
Brasileira será contra a Jamaica,
no dia 9 de junho às 10h30, no
Estádio dos Alpes - Grenoble
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“Corre Corre na Floresta” aborda segurança e educação no trânsito para crianças

“Corre Corre na Floresta”. Com
personagens carismáticos, músicas e diversão, a peça leva aos
pequenos espectadores lições

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 38 mensais*

(11) 2973-9099

*Financiamento pelo Banco do Brasil. Sujeito a aprovação de crédito.

APARELHOS AUDITIVOS
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Copa do Mundo Futebol Feminino - Estádios

Estádios dos confrontos da Seleção Brasileira na
Copa do Mundo Futebol Feminino 2019 na França

- França. A equipe brasileira nunca enfrentou a Jamaica.
Na quinta-feira (13), às 13
horas, pelo segundo jogo da
fase de grupos a seleção enfrentará a Austrália, no Stade
de la Mosson, em Montpellier,
na França. As australianas foram algozes das brasileiras no
Mundial de 2015, quando eliminaram a seleção nas oitavas de
final, por 1 x 0, no Canadá.
A primeira fase vai do dia 7
de junho até o dia 17 de junho.

CEU Perus recebe peça sobre Educação no Trânsito

Nos dias 7 e 28 de junho, às 10
e 14 horas, o Centro de Educação
Unificado de Perus recebe apresentações gratuitas do espetáculo

Andrea Matarazzo falou sobre os problemas da cidade de São Paulo e possíveis soluções

RUA SALETE, 117 - SANTANA
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sobre educação e segurança no
trânsito. O projeto é realizado pelo ProAc, com patrocínio
do Instituto Renault e apoio do
Grupo Komedi.
Ronin era um jabuti, como todos, com a fama de lento. Ele ficava revoltado com esse título, afinal tinha outras qualidades: era
muito inteligente e adorava inventar coisas. De fato, o trajeto
que o os outros animais faziam
rapidinho, Ronin levava pelo menos quatro horas. Até que um dia,
o jabuti usou do seu talento de
inventor para revolucionar o jeito
de se locomover na floresta!
O CEU Perus está localizado na Rua Bernardo José de
Lorena, s/nº, Vila Fanton - São
Paulo. Para mais informações ligue: (11) 3915-8730.

O Brasil está no grupo C,
junto com Austrália, Itália e
Jamaica. O primeiro confronto
da Seleção Brasileira será contra a Jamaica, no dia 9 de junho
às 10h30, no Estádio dos Alpes,
na Grenoble, na França. A equipe brasileira nunca enfrentou a
Jamaica.
O Estádio dos Alpes, Stade
des Alpes, foi inaugurado no dia
15 de fevereiro de 2008, e é um
estádio de Rugby e Futebol em
Grenoble, na França. Tem capacidade para 20.068 e recebe os jogos
do Grenoble Foot 38 e do clube de
Rugby do FC Grenoble. O estádio
utiliza painéis solares e produz
mais de 70.000 kWh por ano.
No dia 10 de fevereiro de
2017, o estádio foi palco para
a partida do Campeonato das
Nações Unidas Sub-20 torneio
internacional de Rugby Union,
entre França e Escócia, com a
França vencendo por 36 a 8.
Na quinta-feira (13), às 13
horas, pelo segundo jogo da fase
de grupos a seleção enfrentará a Austrália, no Stade de la
Mosson, em Montpellier. O Stade
de la Mosson está localizado na
cidade de Montpellier, na região de Languedoc-Roussillon,
na França. É a casa do time de
futebol da Montpellier Hérault
Sport Club.

TERRENO CAMPOS
DO JORDÃO
1.205m ,
R$ 180 mil.
F: 3064-6002
2

VENDO
TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango
Assado, Chácara Estância
Brasil, 1.000m2, docto ok,
cercado, R$ 135 mil.

97747-1827

APTO
MANDAQUI

Andar baixo, 2 dorms,
sala, coz, 2 banhs, á. serv,
elevador, playground, 1 vaga,
alt. da Av. Santa Inês, 1.200.
R$ 310 mil. Aceito
proposta. Direto c/ propr.

Tel: 2232-5070 Nair
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É um estádio de Rugby e Futebol em Grenoble

Localizado na cidade de Montpellier, na região de Languedoc-Roussillon, França

Construído na década de
1970, sofreu reformas ao longo dos anos, sendo mais notável
para a Copa do Mundo de 1998,
quando passou a ter 35.500 lugares, sediando seis partidas.

Já sediou quatro amistosos da
Seleção Francesa de Futebol (o
último em 2005 contra a Costa
do Marfim). Em 2007, foi uma
das sedes da Copa do Mundo de
Rugby de 2007.

Alugo apto jaçanã

EXCELENTE INVESTIMENTO

ALTÍSSIMO PADRÃO
(CONDOMÍNIO FECHADO)

3 dorms, sendo 1 ste, banh. social, todos c/ gabinetes em granitos,
e box de vidros, sala 2 ambs, coz. com arms, tudo em piso frio e
decorado, 2 vagas de gar. Pacote R$ 1.700,00 + encargos de
água e gás. Aceito somente seguro fiança. Tr. 99886-9162

APTO JARDINS - VENDO

3 dorms, suíte, 160m , sala ampla, wc social,
demais dependências. Troco por casa ou sobrado
em Santana. Referência: R$ 1.300.000,00
2

Tratar: 3064-6002

VENDO TERRENO
EXTREMA - MG
Parque dos Pinheirais
Todo cercado, com luz, 3.000m²,
R$ 80 mil. Tratar c/ Agostinho

96268-9701/ 96056-5312

Apenas R$ 350 mil

ENTREGA PREVISTA EM 18 MESES

(sobrados c/ 155m2 de
área útil, 3 suítes, lazer
completo, 3 vagas).

Aceitamos permuta e veículo como parte de pagamento.
Casas avaliadas em R$ 750 mil quando prontas. Consulte:

11-98675-6616 / 11-94931-9131

PERMUTA
Casa na praia
Itanhaém, 2 dorms,
1 ste, bem localizada,
próx. ao mar, por casa,
terreno, salão, para
montar oficina
na Zona Norte.
Rua de passagem,
base R$ 300 mil.

Proprietário 11 2256-0267 h.c.

