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ÚLTIMAS - O número de empresas com contas em atraso e 
inseridas no cadastro de inadimplentes segue crescendo, porém 
com taxas menores do que aquelas observadas no período 
mais agudo da crise econômica. De acordo com o indicador 
calculado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 
a alta foi de 2,90% na comparação entre maio e o mesmo mês 
do ano anterior. Trata-se do menor aumento na quantidade de 
empresas inadimplentes desde 2011, considerando apenas os 
meses de maio, quando a alta foi de 13,48%. Em maio de 2018, 
o crescimento havia sido de 9,37%.

ÚLTIMAS -  Um estudo feito em todas as capitais pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil), aponta que 86% dos consumidores 
conectados realizaram ao menos uma aquisição em lojas online nos 
últimos 12 meses e os smartphones foram o meio mais utilizado por 
praticamente sete em cada dez (67%) entrevistados. Em segundo 
lugar, aparecem os notebooks (39%), seguidos dos desktops ou PCs 
(39%). Os produtos mais adquiridos pela internet são vestuário, 
calçados e acessórios (43%), eletrodomésticos (36%), smartphones 
e celulares (34%), entrega de comida por delivery (30%), artigos 
para casa (29%) e cosméticos ou perfumes (29%).

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

Recreio nas Férias tem atividades 
gratuitas para crianças em SP

A Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo (SME) 
está com inscrições abertas 
para cerca de 20 mil crianças 
e adolescentes, de 4 a 14 anos, 
participarem do Programa 
Recreio nas Férias durante o 
período de recesso escolar. As 
atividades acontecem entre 
os dias 15 e 19 de julho e le-
vará práticas culturais, espor-
tivas e passeios para todos os 
participantes.

A programação acontece 
das 9 às 16h30 em 54 polos dis-
tribuídos em diferentes regiões 
da cidade, sendo 46 Centros 
Edu cacionais Unificados 
(CEUs), três Centros de 
Edu cação In fan til Indígena 
(CECIs) e cinco associações de 
bairro.

Nos cinco dias de programa-
ção, mais de 700 agentes recrea-
tivos, 54 coordenadores de polo 
trabalha rão diretamente com as 

crianças e adolescentes. Serão 
proporcionadas cerca de 500 ofi-
cinas que garantirão a alegria da 
garotada.

As atividades do Recreio 
nas Férias são gratuitas e não é 
preciso ser aluno de uma escola 

municipal para se inscrever. 
Basta ir em um dos polos levan-
do autorização assinada pelos 
pais. Refeições e lanches serão 
servidos diariamente. As ins-
crições estão abertas nos polos 
até o preenchimento das vagas.
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Atividades acontecem em julho e as inscrições seguem 
abertas até completarem as vagas

AAMJSP promove sua última reunião 
do semestre e esclarece sobre SIAT

A Associação Amigos do 
Mirante do Jardim São Paulo 
promoveu no dia 27/5 sua últi-
ma reunião do semestre com a 
presença de diferentes repre-
sentantes da comunidade lo-
cal. Para compor a mesa dire-
tora, a presidente da associação 
Alba Medardoni convidou as li-
deranças: Capitão James Carlos 
- comandante da 3ª Cia. do 9º 
Batalhão da Polícia Militar, 
Ari Pereira - representando a 
Associação Comercial de São 
Paulo e seu vice-presidente 
João Bico; Beto Freire - ativis-
ta social da região de Vila Maria 
Vila Guilherme; Joana D’Arc 
Figueira - ativista social da re-
gião de Ponte Pequena, Nelson 
Ferreira - ativista da região do 
Edu Chaves e conselheiro muni-
cipal da saúde e João Santo - as-
sessor do vereador Police Neto.

Como tema principal, a reu-
nião abordou os resultados da 
mobilização contrária a aber-
tura do equipamento de aco-
lhida terapêutica denomina-
do SIAT - Serviço Integrado de 
Acolhida Terapêutica, em ter-
reno municipal situado na Rua 
Porto Seguro, região da Ponte 
Pequena. O SIAT foi apresen-
tado esse ano como o atual pro-
grama de atendimento para o 

dependente químico, na sequên-
cia do Atende que funcionou na 
região central conhecida como 
Cracolândia. Desde outubro 
quando circulou as primeiras 
notícias sobre a instalação des-
se serviço na Rua Porto Seguro, 
a comunidade local e Zona 
Norte se mobilizaram para re-
jeitar a proposta. O principal te-
mor é de que com a oferta des-
se atendimento na região, toda 
a movimentação e os proble-
mas sociais e de segurança que 
acontecem nas proximidades 
da Cracolândia fossem “trans-
feridos” para a região da Ponte 
Pequena, que é entrada para a 
Zona Norte.

Desde então uma comissão 
de representantes dessas duas 
regiões foi formada para tratar 
com a Prefeitura desse assunto, 
discutido em reuniões com o se-
cretário municipal das Relações 
Social, Milton Flávio, além da 
organização de um abaixo-assi-
nado e várias manifestações po-
pulares. Dias antes, uma nova 
manifestação foi realizada na 
Rua Porto Seguro e imedia-
ções com o objetivo de chamar a 
atenção do poder público, quan-
to à vontade da população.

Apesar desses esforços, a 
unidade do SIAT foi instalada 

na Rua Porto Seguro, razão 
pela qual a reunião foi dedica-
da a esclarecimentos à comu-
nidade. A palavra foi concedi-
da, inicialmente a Ari Pereira, 
que em nome do vice-presiden-
te da ACSP, destacou as inicia-
tivas da entidade para propor 
a destinação do terreno da Rua 
Porto Seguro para a instala-
ção de um projeto denominado 
Casa do Empreendedor voltado 
para a capacitação profissional. 
A proposta da ACSP foi feita di-
retamente ao então secretário 
municipal das Relações Sociais, 
Milton Flávio, que tratou com 
os representantes da comunida-
de sobre as alternativas para o 
local.

Na sequência, Joana D’Arc 
Figueira usou a palavra para as 
explicações necessárias, desta-
cando a reunião recente obtida 
junto à Prefeitura na qual saiu 
com a promessa de obter con-
trapartidas para a região com 
ações de segurança e ilumina-
ção. A reunião seguiu com as 
palavras de todos os componen-
tes da mesa e posteriormente  
do público presente, claramente 
preocupado com as consequên-
cias dessa medida para a região 
de Ponte Pequena e consequen-
temente para a Zona Norte. 
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Última reunião deste semestre da AAMJSP abordou os desdobramentos da instalação 
de uma unidade do SIAT na Rua Porto Seguro, região da Ponte Pequena

“A Comédia dos Erros”, “Esquisitos” e “Homens no 
Divã” estão em cartaz no Teatro Alfredo Mesquita

Até o dia 12 de julho, sextas, 
às 21 horas, a peça A Comédia 
dos Erros, a história de dois pa-
res de irmãos gêmeos separa-
dos por um naufrágio ainda na 
infância e que anos depois es-
tão mais próximos do que ima-
ginam é atualizada no primei-
ro espetáculo da Companhia 
Nefanda: a nova montagem de 
A Comédia dos Erros, de Wil-
liam Shakespeare. 

O clássico quiproquó shakes-
peariano chamou a atenção do 
ator Tom Muszkat Cortese, tra-
dutor e adaptador do texto, por 
seu potencial de discutir, de ma-
neira lúdica e bem-humora-
da, questões humanas, tanto 
da antiguidade, quanto da vida 
contemporânea. O espetácu-
lo da companhia lança mão de 
técnicas de clown e commedia 
dell’arte para evidenciar o fun-
cionamento da sociedade, tanto 

daquela época quanto dos dias 
de hoje. Indicação etária: livre, 
ingressos: R$ 30 (inteira) ou 
R$15 (meia).

A peça Esquisitos estará 

em cartaz até o dia 14 de ju-
lho, aos sábados e domingos, 
às 16 horas, e conta a história 
de seis crianças - Martin, Luna, 
Raquel, Luis, Carol e Benjamin 
- que se encontram através das 
diferenças que as tornam úni-
cas. No decorrer de uma noi-
te, os seis seguirão um caminho 
incerto, guiados pela promes-
sa de um lugar onde serão com-
preendidos - talvez, fora da 
Terra. Antes disso, porém, eles 
tentarão compreender uns aos 
outros. Indicação etária: livre, 
o valor do ingresso é R$16 (in-
teira) ou R$8 (meia).

A peça Homens no Divã es-
tará em cartaz até o dia 14 de 
julho, sábado às 21 horas e do-
mingo às 19 horas, retrata uma 
comédia onde os dilemas mas-
culinos enfrentados no divã 
freudiano, são enfrentados com 
muita interatividade com a pla-
teia. Comemorando o 4º Ano de 
Sucesso, pela primeira vez ocu-
pa o Teatro Municipal Alfredo 
Mesquita, na Zona Norte. 
Texto Miriam Palma (título 
original ‘Desesperados’). Com 
Olivetti Herrera, Guilherme 
Chelucci e Darson, que tam-
bém dirige. Não é permitida a 
entrada de menores de 18 anos 
ingressos: R$30 (inteira) ou 
R$15 (meia).

O Teatro Alfredo Mesquita 
está localizado na Avenida San-
tos Dumont, 1.770 - San tana, 
para mais informações ligue: 
(11) 2221-3657 ou acesse as redes 
sociais: Facebook e Instagram: 
@teatroalfredomesquita
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A montagem foi indicada ao prêmio de melhor espetáculo 
para público jovem pela APCA
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Homens no Divã vem trazendo um texto leve e recheado de situações 
engraçadas dirigido por Darson Ribeiro, o Espetáculo comemora o 4º Ano 
de temporada depois de três anos consecutivos e ininterruptos em cartaz
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Espetáculo de teatro infantil livremente baseado em poemas de Tim Burton

Manutenção da Pista de Acessibilidade 
para Deficientes Visuais no Terminal 3 

do Tucuruvi foi concluída
Na edição do 

dia 24 de maio de 
2019, noticiamos 
a falta de zelado-
ria com a pista 
de acessibilidade 
do Terminal 3 do 
Tucuruvi. 

Na ocasião 
a Subprefeitura 
San  tana /Tu  cu -
ruvi informou 
que era de respon-
sabilidade do Me-
trô Tucuruvi e 
que eles iriam pe-
dir a reparação. 

Porém, qua-
se um mês de-
pois nada acon-
teceu, pois a 
pista de acessi-
bilidade da Ave-
ni da Tucuruvi 
em frente à Sub-
prefeitura San-
t a n a / T u c u r u v i 
continuava da 
mesma for-
ma como foi no-
ticiado no mês 
passado. 

Cobramos a 
subprefeitura no-
vamente e obti-
vemos a resposta: 
“Já foi feita a de-
vida manutenção 
do local”. Fomos 
ao local conferir e 
o reparo na pista 
de acessibilidade 
foi concluído.
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Pista de Acessibilidade manutenção foi concluída

Pista de Acessibilidade do Terminal 3 na Avenida Tucuruvi

Tucuruvi


