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APARELHOS AUDITIVOS

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 38 mensais*

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR31

(11) 2973-9099

RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br
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Dia das Crianças Brinquedance tem 
programação animada no Clube dos Oficiais

Neste sábado (5), às 11h30, 
a Associação dos Oficiais da 
Polícia Militar (AOPM) anteci-
pa a festança e convida toda a 
família para aproveitar o evento 
Dia das Crianças Brinquedance. 
Uma programação com muitas 
atividades para lá de especial foi 
preparada para garotada gastar 
toda energia. Um grande salão 
vai se transformar no lugar di-
vertido, repleto de brinquedos, 
entre eles piscina de bolinhas, 
pula-pula, cama elástica, tobo-
gã e muitas outras brincadeiras 
que as crianças adoram.

Para deixar a diversão ain-
da mais interessante, o Clube 
dos Oficiais preparou uma ofi-
cina de slime. Os pequenos re-
cebem os ingredientes e podem 
produzir suas próprias massi-
nhas para que fique de acordo 
com o gosto de cada criança. O 
valor da oficina é de R$15 por 
criança. 

E para essa data ficar ain-
da mais incrível, as famílias vão 
poder curtir apresentações es-
peciais com muita música e dan-
ça. Uma delas são os divertidos 
personagens covers do Mundo 
Bita. O senhor Bita é um per-
sonagem inspirado em donos de 
circo e ganhou o Brasil com seus 
amiguinhos Dan e Flora. 

O Clube dos Oficiais também 
vai trazer a magia do Universo 

Gelado da Frozen. Os perso-
nagens covers da Elsa, Anna e 
Olaf tão queridos pela criança-
da vão estar no evento se apre-
sentando no palco em um show 
inesquecível. Em seguida, todas 
as crianças vão poder tirar fo-
tos com os personagens. Dia das 
Crianças Brinquedance conta 
também com uma pista de dan-
ça que vai ser comandada pelo 
DJ Robson que promete ainda 
mais alegria e diversão. 

O valor do ingresso é R$20 
e crianças menores de 4 anos a 
entrada é gratuita. Para sócios 
do clube a entrada também é 

gratuita. O evento tem início às 
11h30 acontece no Salão Barro 
Branco dentro AOPM e con-
ta com estacionamento gratui-
to para o conforto e comodida-
de dos pais. 

O Dia das Crianças Brinque-
dance acontece na Associação 
dos Oficiais da Polícia Militar 
(AOPM) que está localizado na 
Avenida Tenente Júlio Prado 
Neves, 1.155 - Tremembé. Esta-
cionamento: Gratuito (vagas li-
mitadas) - Para mais informa-
ções acesse: www.aopm.com.
br ou ligue: (11) 2997-8800 / 
2997-8803.
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Evento acontece no sábado (5) com muita recreação e shows

Grupo de Balé Infantil Lume Casa Cultural participou 
da Seletiva Brasil do Youth America Grand Prix 2020 
realizada em setembro e está classifica para as finais

Entre os dias 17 e 20 de setembro 
de 2019, no Teatro Sérgio Cardoso e no 
Teatro Mu nicipal de São Paulo foi rea-
lizada a Seletiva Brasil com candida-
tos pré-selecionados de todo o Brasil. 
O grupo se classificou com a coreogra-
fia Tarantela. Isabela Telles Salas e 
Mariana Baraldi G. Barreto, também se 
classificaram para a final com o Duo com 
a coreografia Da Minha Terra.

O grupo de balé infantil Lume Casa 
Cultural participou da Seletiva Brasil 
do Youth America Grand Prix (YAGP) 
2020, maior concurso de dança que é re-
alizado todos os anos em Nova Iorque. 
O Youth America Grand Prix é um dos 
maiores concursos de dança do mundo 
onde são distribuídas grande número de 
bolsas de estudo para as melhores esco-
las de dança de todos os continentes. É 
um evento onde são revelados jovens ta-
lentos da dança. A final será em abril de 
2020, em Nova Iorque.

O grupo é formado por 9 bailarinas de 
10 a 13 anos que representam, com su-
cesso, nos mais importantes festivais na-
cionais. Alice Batista, Amanda Tavares, 
Anna Beatriz Gon çalves, Isabela Telles 
Salas, Isadora L. Domingues Pires, Julia 
M. Vieira de Santi, Julia Martinelli de A. 
Silva, Letícia Piassi Martins, Marcella 
de Oli veira N. Scramin, Mariana Ba raldi 
G. Barreto - Diretora do Grupo: Nina 
Canadari - Co reó grafo: Guilherme Ma-
ciel. A coreografia selecionada para a fi-
nal do YAGP 2020 foi Ta ran tela.
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A bailarina de amarelo é Mariana Baraldi G.Barreto 
e a de laranja Isabela Telles Salas

Grupo de balé infantil Lume Casa Cultural

Peça teatral infantil “Conto Que Te Quero Tanto”
De 5 a 27 de outubro, aos 

sábados e domingos às 17 ho-
ras, o Teatro Funarte (Sala 
Arquimedes Ribeiro) recebe a 
peça teatral infantil, “Conto 
que te Quero Tanto”. Um burro 
e uma arara dividem com a pla-
teia seus anseios e medos dian-
te do contato ameaçador com o 
homem. Essa é a situação pro-
posta pelo espetáculo infantil 
“Conto Que Te Quero Tanto”. 
Márcio Thùrassi e Amilton Fer-
reira, do grupo T.A.C., vivem as 
duas personagens no palco da 
Sala Arquimedes Ribeiro, do 
Complexo Cultural Funarte SP.

As diferenças entre as per-
sonagens dão o mote para a 
abordagem de temas como: a 
tolerância e o respeito. A ara-
ra e o burro têm em comum 
o receio da urbanização e da 
amea ça humana. A necessida-
de de um ajudar o outro para 
a superação desse medo põe em 
primeiro plano, na peça, va-
lores como a solidariedade e a 
amizade.

Para o grupo T.A.C., o cul-
tivo desses valores entre as 
crianças é fundamental para a 
consolidação do conceito de ci-
dadania e para a construção 
de uma sociedade melhor. A 
“Conto Que Te Quero Tanto” 
estará em cartaz no Teatro 
Funarte - Sala Arquimedes 

Ri beiro que está localizado na 
Ala meda Nothmann, 1.058 - 
Campos Elíseos, para mais in-
formações ligue: (11) 3662-5177 
- (11) 3822-5671 (bilheteria - 
abre uma hora antes dos espe-
táculos) ou E-mail: amilton.fer-
reira@gmail.com - funartesp@
gmail.com

Foto: Divulgação

Peça teatral infantil, “Conto Que Te Quero Tanto” no Teatro Funarte

Sabesp realizou o serviço de reparo de 
vazamento na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes 

Nesta semana recebemos fo-
tos de um vazamento que es-
tava acontecendo há pelo me-
nos duas semanas, na Aveni da 
Cel. Sezefredo Fagundes, 15.555. 
Moradores disseram que já 
solicitaram a ida da equi-
pe da Sabesp ao local, porém 
a equipe esteve no local, fez as 

marca ções, mas nada, além dis-
so, aconteceu. 

Entramos em contato com 
a Sabesp para saber a previ-
são da realização do serviço e o 
serviço de reparo foi executado 
no dia 1º de outubro eliminan-
do o vazamento. A Companhia 
pede desculpas à população 

pelo transtorno e está à dispo-
sição pelos telefones 195 e 0800 
011 9911 (ligações gratuitas), 
ou pela Agência Virtual no site 
www.sabesp.com.br. Os clientes 
também podem utilizar o apli-
cativo da Sabesp para smar-
tphones com sistemas operacio-
nais Android e IOS.
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Local do vazamento na Avenida 
Cel. Sezefredo Fagundes

Após a equipe da Sabesp 
efetuar o serviçoVazamento era embaixo da calçada 

Limpeza do córrego do bairro 
é executada após solicitação

Recebemos uma reclamação 
de um morador do bairro Jardim 
Cachoeira sobre o córrego que 
está localizado na Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, 14.233, sobre 
a demora da limpeza. Contatamos 

a Subprefeitura do Jaçanã/Tre-
membé que mandou uma equi-
pe no dia 2 de outubro, por volta 
das 8h30, relato de um morador. 
As equipes que foram fazer a lim-
peza do córrego no local foram: 

Equipe de Bueiro, Equipe Manual 
de Córrego e Hidrojato Sugador. A 
subprefeitura reitera que é muito 
importante orientar o munícipe a  
abrir a solicitação oficial no 156 e 
ter sempre seu protocolo.

Foto: Subrefeitura Jaçanã/Tremembé Foto: Francisco Abilio

Jardim Cachoeira

Córrego na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes 
antes da execução do serviço de limpeza Córrego limpo após a execução do serviço 


