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CHAVEIRO HAMYR CREDENCIADO GOLD
Abertura Auto - Residência - 24 horas (plantão). 
Atendimento em domícilio com cópias na hora. 
Travas de Segurança - Chaves - Fechaduras.
Rua Alfredo Pujol, 565 (banca de jornal)

SEBASTIÃO ROCHA
EMPREITEIRO

Serviço de pedreiro, pintor, 
pisos, azulejos, telhados, enca-

namento e reforma em geral
96295-6633
97118-3103

Sou cuidador 
de idoSo

Cursado na Unimed, 
com experiência. 

Falar com Marcelo:
F: 11 93206-5142

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento 
de ELTHON JHONES TAVA-
RES DE SOUSA, portador da 
CTPS.:00055203 - Série 00348-SP, 
em nosso escritório ou estabeleci-
mento no prazo de 3 dias úteis. O 
seu não comparecimento caracteri-
zará o Abandono de Emprego, con-
forme o artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 28 de novembro 2019 
Empresa: Linercon Construção e Incorporação-LTDA

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento 
de JOSÉ TAVARES DE SOUSA, 
portador da CTPS.: 00058636.- 
Série 00228-SP., em nosso es-
critório ou estabelecimento no 
prazo de 3 dias úteis. O seu não 
comparecimento caracterizará o 
Abandono de Emprego, confor-
me o artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 28 de novembro 2019 
Empresa: Linercon Construção e Incorporação-LTDA

ABANDONO DE EMPREGO
Solicitamos o comparecimento 
de MARCELO SANTANA ROSA, 
portador da CTPS.: 00079865- 
Série: 00129-SP, em nosso es-
critório ou estabelecimento no 
prazo de 3 dias úteis. O seu não 
comparecimento caracterizará o 
Abandono de Emprego, confor-
me o artigo 482, letra “I” da CLT.

São Paulo, 28 de novembro 2019 
Empresa: Linercon Construção e Incorporação-LTDA

Parque Edu Chaves completa 95 anos 
com muito desenvolvimento

Localizado entre o Jaçanã 
e a divisa com o município de 
Gua rulhos, o bairro Parque Edu 
Chaves fica às margens do Cór
rego Cabuçu. Toda a sua área 
fazia parte de uma extensa fa
zenda, até que seu proprietário, 
Eduardo Pacheco Chaves, ven
deu parte das terras à Sociedade 
Comercial e Construtora S.A., 
empresa que iniciou o proces
so de loteamento da região. A 
data oficial da venda foi 3 de de
zembro de 1924, marco inicial da 
formação do bairro Parque Edu 
Chaves. 

O planejamento das ruas, 
de forma arredondada que ca
rac teriza o bairro, foi feito 
pela Companhia Planurba e 
teve como modela da Praça de 
ChampsÉlysées em Paris. Seu 
desenvolvimento foi impulsio
nado quando um acordo entre a 
Caixa Econômica Federal e o clu
be dos sargentos da antiga Força 
Pública foi firmado para a cons
trução de um conjunto habita
cional. Até os dias de hoje, o bair
ro é conhecido por ter entre seus 
moradores muitos militares e as 
casas que preservam suas carac
terísticas iniciais são chamadas 
“casas de sargento”. 

O comércio começou a se de
senvolver a partir da década de 
50. Até então, os moradores pre
cisavam ir ao Jaçanã ou centro 
de São Paulo para fazer suas 
compras. Entre os bairros vizi
nhos estão ainda Vila Sabrina 
e Jardim Brasil, bairros que 
também têm comércio inten
so. O nome do bairro é uma ho
menagem ao aviador Eduardo 
Chaves, ele foi o primeiro bra
sileiro a tirar o brevê de pilo
to, em julho de 1911. Amigo 
de Alberto SantosDumont, 
Eduar do Chaves era aventurei
ro, rico e foi o primeiro a abrir 
uma escola de pilotos no Brasil, 
na cidade de São Paulo, sendo o 
primeiro a realizar uma viagem 
de São Paulo a Buenos Aires 

num avião Curtiss, de 150 HP. 
Em 1935 abandonou a aviação 
e morreu em 1975 com 88 anos.

Situado à margem do Rio 
Cabuçu de Cima e tendo o Cór
rego Paciência cortando seu ter
ritório, o Parque Edu Chaves so
freu por muitos anos grandes 
enchentes. Durante décadas, mo
radores e comerciantes sofreram 
com grandes enchentes que aca
baram, nessa época desvalorizan
do a região. Esse problema só foi 
resolvido a partir da Canalização 
do Córrego Cabuçu de Cima, 
grande projeto do Governo do 
Esta do executado no período 
de 1997 a 2002. O bairro é ain
da marcado pelo intenso traba
lho das associações de moradores 
que atuam para trazer melhorias 
e infraestrutura ao bairro. 

Um forte exemplo é a So
ciedade Amigos do Parque Edu 
Chaves, “Sapec”, fundada em 
11 de agosto de 1957 pelo sar
gento da Força Púbica, Arlindo 
de Souza Picoli. O trabalho da 
Sapec foi fundamental para 
que a canalização do Córrego 
Cabuçu de Cima se tornasse rea
lidade. O Lions Clube Parque 
Edu Chaves foi fundado em 29 
de março de 1980 por Anildo 

Baldin e outros moradores. 
Em 1994 foi fundada a Brigada 
Biológica Edu Chaves, que des
de então, desenvolve trabalho de 
planejamento para arborização 
das ruas e praças locais, contri
buindo para a melhoria da qua
lidade de vida na comunidade. 
Esses são alguns exemplos de 
associações que fazem parte da 
história do desenvolvimento do 
Parque Edu Chaves.

Na próxima terçafeira 
(3), data oficial de aniversá
rio do bairro, acontece o Pro je
to Abraça Edu Chaves, na Bi
blio teca Municipal José Mau ro 
de Vas concelos situada na Pra ça 
Comandante Eduardo de Oli vei
ra, 100. Realizado no Dia Inter
na cional da Pessoa com Defi
ciência, o evento contará com 
a apresentação de algumas ins
tituições que prestam relevan
tes serviços pela qualidade de 
vida das pessoas com deficiên
cia na região. As comemorações 
pelo aniversário do bairro conti
nuam no próximo dia 7/11 com 
Mutirão de Zeladoria promovi
do pela Subprefeitura Jaçanã/
Tremembé. O local e os serviços 
oferecidos serão divulgados nos 
próximos dias.

Foto: AGZN

Praça Comandante Eduardo de Oliveira é um dos pontos 
mais conhecidos do Parque Edu Chaves

Estreia da semana

Carcereiros: O Filme - (Brasil - 
Drama) - A difícil rotina dos agentes 
penitenciários brasileiros que, mes-
mo não estando presos, precisam 
lidar com a vida atrás das grades. 
Baseado na série Carcereiros pro-
duzida pela Globo em 2016. 
Elenco: Rodrigo Lombardi, Jack-
son Antunes, Bianca Müller
Direção: José Eduardo Belmonte
Duração: 108 min
Classificação: 16 anos 

Programação válida até 4/12

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - Malévola - Dona do Mal - 
3D dub - (10 anos) - sessão: 18h45 
(todos os dias)
 Malévola - Dona do Mal - 3D dub 
- (10 anos) - sessão: 16h (seg)
 Malévola - Dona do Mal - 3D dub 
- (10 anos) - sessão: 21h30 (qui, 
sex, sáb, dom, ter, qua)
 Medo Profundo - O Segundo 
Ataque - dub - (14 anos) - sessão: 
13h44 (seg)
 Medo Profundo - O Segundo 
Ataque - dub - (14 anos) - sessão: 
14h15 (qui, sex, sáb, dom, ter, qua)
 A Família Adams - dub - sessões: 
12h, 16h30 (sáb, dom)
 A Família Adams - dub - sessão: 
16h30 (qui, sex, ter, qua)
 Palco Cinemark: Roberto Carlos 
em Jerusalém - sessão: 21h30 (seg)

Sala 2 - Os Parças 2 - (12 anos) - 
sessões: 19h30, 21h50 (todos os 
dias)
 Boonie Bears: Aventura em Minia-
tura - dub - (livre) - sessões: 13h05, 
15h10, 17h20 (qui, seg, ter, qua)
 Boonie Bears: Aventura em Minia-
tura - dub - (livre) - sessões: 13h05, 
17h20 (sáb, dom)
 Boonie Bears: Aventura em Minia-
tura - dub - (livre) - sessão: 17h20 (sex)
 Black Friday: Boonie Bears - 
Aventura em Miniatura - dub - (livre) 
- sessões: 13h05, 15h10 (sex)
 Black Friday: Boonie Bears - 
Aventura em Miniatura - dub - (livre) 
- sessão: 15h10 (sáb, dom)

Sala 3 - Coringa - dub - (16 anos) - 
sessão: 23h20 (sáb, dom)
 As Panteras - dub - (14 anos) - 
sessão: 14h10 (seg) 
 Carcereiros - O Filme - (16 anos) 
- sessões: 13h15, 15h45, 18h15, 
20h50 (qui, ter, qua)
 Carcereiros - O Filme - (16 anos) 
- sessões: 13h15, 15h45, 20h50 
(sex, sáb, dom)
 Carcereiros - O Filme - (16 anos) 
- sessões: 17h, 19h, 22h50 (seg)
 Black Friday: Carcereiros - O 
Filme - (16 anos) - sessão: 18h15 
(sex, sáb, dom)

Sala 4 - Os Parças 2 - (12 anos) - 
sessão: 16h50 (ter, qua)  
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 19h15, 22h (ter, qua)
 Vai que Cola - O Começo - (12 
anos) - sessão: 14h30 (ter, qua)

Sala 5 - Uma Segunda Chance 
para Amar - dub - (12 anos) - ses-
sões: 13h, 15h30, 18h, 20h30 (qui, 
sex, dom, seg, ter, qua)
 Uma Segunda Chance para 
Amar - dub - (12 anos) - sessões: 
13h, 15h30, 18h, 20h30, 23h (sáb)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Coringa - leg XD - (16 anos) 
- sessões: 13h10, 19h (todos os 
dias)
 Ford vs Ferrari - leg XD - (12 anos) 
- sessão: 15h50 (todos os dias)
 Midway - Batalha em Alto Mar - 
leg XD - (14 anos) - sessão: 15h50 
(todos os dias)

Sala 2 - Coringa - dub - (16 anos) - 
sessão: 23h (sáb)
 Carcereiros - O Filme - (16 anos) 
- sessões: 13h, 15h30, 18h, 20h30 
(qui, sex, sáb, dom, ter, qua)
 Carcereiros - O Filme - (16 anos) 
- sessões: 13h45, 16h15, 18h45 
(seg)
 Palco Cinemark: Roberto Carlos 
em Jerusalém - sessão: 21h30 (seg)

Sala 3 - Uma Segunda Chance 
para Amar - dub - (12 anos) - ses-
sões: 13h30, 16h05, 18h30, 21h 
(qui, sex, dom, seg, ter, qua)
 Uma Segunda Chance para Amar 
- dub - (12 anos) - sessões: 13h30, 
16h05, 18h30, 21h, 23h30 (sáb)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Mais Que Vencedores - 
dub - (10 anos) - sessões: 13h20, 
16h10, 19h, 21h40 (qui, sex, sáb, 
dom, ter, qua)
 Mais Que Vencedores - dub - 
(10 anos) - sessões: 14h50, 17h40, 
20h40 (seg)

Sala 2 - Uma Segunda Chance 
para Amar - dub - (12 anos) - ses-
sões: 12h50, 15h15, 18h10, 20h30 
(qui, dom, seg, ter, qua)
 Uma Segunda Chance para 
Amar - dub - (12 anos) - sessões: 
12h50, 15h15, 17h50, 20h30 (sex)
 Uma Segunda Chance para Amar 
- dub - (12 anos) - sessões: 12h50, 
15h15, 17h50, 20h30, 23h (sáb)

Sala 3 - A Família Adams - dub - 
sessões: 13h30, 15h45 (qui, sex, 
sáb, dom, ter, qua)
 A Família Adams - dub - sessão: 
13h40 (seg)
 Mais Que Vencedores - dub - (10 
anos) - sessões: 15h50, 18h40 (seg)
 Mais Que Vencedores - dub - (10 
anos) - sessões: 18h, 20h40 (qui, 
sex, dom, ter, qua)
 Mais Que Vencedores - dub - (10 
anos) - sessões: 18h, 20h40, 23h30 
(sáb)
 Palco Cinemark: Roberto Carlos 
em Jerusalém - sessão: 21h30 (seg)

Sala 4 - Invasão ao Serviço Secreto - 
dub XD - (14 anos) - sessões: 13h30, 
16h10, 18h45, 21h30 (todos os dias)

Sala 5 - Dora e a Cidade Perdida - 
dub - (10 anos) - sessões: 14h40, 
17h15 (qui, sex, dom) 
 Dora e a Cidade Perdida - dub - 
(10 anos) - sessões: 14h30, 17h15 
(sáb)
 Dora e a Cidade Perdida - dub - 
(10 anos) - sessão: 17h10 (seg, ter, 
qua)
 Ela Disse, Ele Disse - (12 anos) - 
sessão: 13h (seg, ter, qua)
 Malévola - Dona do Mal - 3D dub 
- (10 anos) - sessão: 19h40 (todos 
os dias)

 O Reino Gelado: Terra dos Espe-
lhos - sessão: 12h35 (qui, sex, dom)
 O Reino Gelado: Terra dos 
Espelhos - sessão: 12h10 (sáb)
 O Reino Gelado: Terra dos Es-
pelhos - sessão: 14h55 (seg, ter, qua)
 A Grande Mentira - dub - (16 
anos) - sessão: 22h15 (qui, sex, 
dom, seg, ter, qua)
 Black Friday: As Golpistas - dub - 
(16 anos) - sessão: 22h20 (sáb)

Sala 6 - Os Parças 2 - (12 anos) 
- sessões: 12h10, 14h50, 17h30, 
20h, 22h30 (sáb)  
 Os Parças 2 - (12 anos) - ses-
sões: 12h10, 14h50, 17h30, 20h, 
22h20 (dom)  
 Os Parças 2 - (12 anos) - ses-
sões: 14h50, 17h30, 20h, 22h20 
(qui, sex, seg, ter qua)  

Sala 7 - Coringa - dub - (16 anos) 
- sessões: 13g10, 21h15 (qui sáb, 
dom)
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 13h05, 21h15 (sex) 
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 13h20, 21h (seg, ter, qua) 
 Duas Coroas - dub - (12 anos) 
- sessões: 16h20, 18h45 (qui, sex, 
sáb, dom)
 Duas Coroas - dub - (12 anos) - 
sessões: 16h, 18h30 (seg, ter, qua)

Sala 8 - Malévola - Dona do Mal 
- dub - (10 anos) - sessão: 21h50 
(qui, seg, ter, qua)
 Malévola - Dona do Mal - dub - (10 
anos) - sessões: 21h, 23h40 (sáb)
 Malévola - Dona do Mal - dub - 
(10 anos) - sessão: 21h (dom)
 Malévola - Dona do Mal - dub - 
(10 anos) - sessão: 22h05 (sex)
 Boonie Bears: Aventura em Mi nia-
tura - dub - (livre) - sessões: 11h55, 
15h55, 18h30 (qui, seg, ter, qua)
 Boonie Bears: Aventura em Mi-
niatura - dub - (livre) - sessões: 12h55, 
15h30, 17h40, 19h50 (sáb, dom)
 Boonie Bears: Aventura em 
Miniatura - dub - (livre) - sessões: 
17h40, 19h55 (sex)
 Black Friday: Boonie Bears - 
Aventura em Miniatura - dub - (livre) 
- sessões: 13h10, 15h30 (sex)
 Black Friday: Boonie Bears - 
Aventura em Miniatura - dub - (livre) 
- sessão: 15h55 (sáb, dom)

Sala 9 - Os Parças 2 - (12 anos) - 
sessões: 13h, 15h20, 18h20 (qui)
 Os Parças 2 - (12 anos) - sessões: 
13h40, 16h05, 18h35 (sex, sáb, 
dom)
 Os Parças 2 - (12 anos) - sessões: 
13h05, 15h20, 18h20 (seg, ter, qua)
 Medo Profundo - O Segundo 
Ataque - dub - (14 anos) - sessão: 
20h50 (seg, ter, qua)
 Medo Profundo - O Segundo 
Ataque - dub - (14 anos) - sessão: 
21h (qui, sex, sáb, dom)

Sala 10 - Carcereiros - O Filme - 
(16 anos) - sessões: 11h40, 14h05, 
16h40, 21h50 (qui, sex, sáb, dom)
 Carcereiros - O Filme - (16 anos) 
- sessões: 14h05, 16h40, 19h15, 
21h50 (qui)
 Carcereiros - O Filme - (16 anos) - 
sessões: 14h05, 16h40, 21h50 (sex)
 Carcereiros - O Filme - (16 anos) - 
sessões: 14h20, 17h, 19h30, 22h10 
(seg, ter, qua) 
 Black Friday: Carcereiros - O 
Filme - (16 anos) - sessão: 19h10 
(sex, sáb, dom)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

Av. Dr. Antônio Maria de Laet, 566 
☎ 3198-0451

Sala 1 - Os Parças 2 - (12 anos) 
- sessões: 12h20, 14h40, 17h, 
19h20, 21h35 (sáb, dom)  

 Os Parças 2 - (12 anos) - ses-
sões: 14h40, 17h, 19h20, 21h35 
(qui, sex, seg, ter, qua)  

Sala 2 - Dora e a Cidade Perdida - 
dub - (10 anos) - sessões: 13h15, 
17h50 (todos os dias) 
 Medo Profundo - O Segundo 
Ataque - dub - (14 anos) - sessão: 
20h30 (todos os dias)
 A Família Adams - 3D dub - ses-
são: 20h10 (todos os dias)
 Uma Segunda Chance para 
Amar - dub - (12 anos) - sessão: 
22h20 (qui, sex, ter, qua)

Sala 3 - Maria do Caritó - (10 anos) 
- sessão: 14h (qui, sex, ter, qua)
 Malévola - Dona do Mal - 3D 
dub - (10 anos) - sessões: 15h20, 
18h10, 20h50 (sáb, dom)
 Malévola - Dona do Mal - 3D dub 
- (10 anos) - sessão: 18h50 (qui, 
sex, ter, qua)
 Malévola - Dona do Mal - 3D dub 
- (10 anos) - sessão: 18h40 (seg)
 Malévola - Dona do Mal - dub - (10 
anos) - sessão: 12h40 (sáb, dom)
 Malévola - Dona do Mal - dub - (10 
anos) - sessões: 13h, 15h50 (seg)
 Malévola - Dona do Mal - dub - 
(10 anos) - sessões: 16h15, 21h30 
(qui, ter, qua)
 Malévola - Dona do Mal - dub - 
(10 anos) - sessão: 16h15 (sex)
 Palco Cinemark: Roberto Carlos 
em Jerusalém - sessão: 21h30 
(seg)
 Black Friday: As Golpistas - leg - 
(16 anos) - sessão: 21h30 (sex)
 Black Friday: As Golpistas - leg - 
(16 anos) - sessão: 23h30 (sáb)

Sala 4 - Carcereiros - O Filme - 
(16 anos) - sessões: 13h35, 16h, 
18h25, 20h50 (qui, seg, ter, qua)
 Carcereiros - O Filme - (16 anos) 
- sessões: 13h35, 16h, 20h50 (sex)                             
 Carcereiros - O Filme - (16 anos) 
- sessões: 13h35, 16h, 21h (sáb)
 Carcereiros - O Filme - (16 anos) 
- sessões: 13h35, 18h25, 21h10 
(dom) 
 Black Friday: Carcereiros - O 
Filme - (16 anos) - sessão: 16h 
(dom)
 Black Friday: Carcereiros - O 
Filme - (16 anos) - sessão: 18h25 
(dom)
 Black Friday: Carcereiros - O 
Filme - (16 anos) - sessões: 18h25, 
23h25 (sáb)

Sala 5 - Coringa - leg - (16 anos) - 
sessão: 21h50 (sex, ter)
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 16h20, 19h, 21h50 (qui, sáb, 
dom, seg, qua)
 Coringa - dub - (16 anos) - ses-
sões: 16h20, 19h (sex, ter)
 Ela Disse, Ele Disse - (12 anos) - 
sessão: 14h20 (seg, qua)
  Ela Disse, Ele Disse - (12 anos) - 
sessão: 14h10 (ter)
 O Reino Gelado: Terra dos Espe-
lhos dub - (14 anos) - sessão: 
14h10 (qui)
 Black Friday: O Reino Gelado: 
Terra dos Espelhos dub - (14 anos) 
- sessões: 12h, 14h10 (sáb, dom)
 Black Friday: O Reino Gelado: 
Terra dos Espelhos dub - (14 anos) 
- sessão: 14h10 (sex)

Sala 6 - Uma Segunda Chance 
para Amar - leg XD - (12 anos) - ses-
são: 20h30 (sex, dom, ter)
 Uma Segunda Chance para 
Amar - leg XD - (12 anos) - sessões: 
23h20 (sáb)
 Uma Segunda Chance para Amar 
- dub XD - (12 anos) - sessões: 13h, 
15h25, 18h, 20h30 (qui, sáb, seg, 
qua)
 Uma Segunda Chance para Amar 
- dub XD - (12 anos) - sessões: 13h, 
15h25, 18h (sex, dom, ter)

Contação de histórias movimenta a Biblioteca de São Paulo 
Quem gosta de contação de 

histórias tem opções com varia
dos grupos na Biblioteca de São 
Paulo (BSP). Nos próximos dias, 
o grupo Três Marias e um João 
no sábado, 30 de novembro, às 
16 horas e, no domingo, 1º de de
zembro, a Cia. Malas Portam, das 
12 às 16 horas (dentro do progra
ma Domingo no Parque) e o gru
po #BoraLê às 16h. Importante 
lembrar que, na BSP, as manhãs 
de sábado contam com as aulas 
de Yoga às 10 horas com Amanda 
Velloso e, para as quais, não é ne
cessário fazer inscrição. O pro
grama Jogos para Todos  Oficina 
de Xadrez tem lugar na progra
mação: aos sábados, às 11 horas 
na BSP.

Dica do mês

A sugestão para dezem
bro é que você venha conhecer e 
aproveitar o que a BSP oferece. 
Importante acrescentar que a BSP 
estará fechada nos dias 24, 25 e 

31 de dezembro, e 1º de janeiro. A 
BSP fará seu inventário anual nos 
dias 16 e 17, datas nas quais não 
será possível fazer empréstimo de 
livros. Confira as atividades pro
gramadas (sujeitas a alterações) na 
biblioteca para os próximos dias:

Biblioteca de São Paulo

30 de novembro (sábado)
10 às 11h30  Compartilhando 
Saberes: Yoga;
10 às 11h30  Visita sensorial;
11 às 11h45  Lê no Ninho;
11 às 12h13  Mostra A Força do 
Documentário Brasileiro;
11 às 13 horas  Jogos para To
dos  Oficina de Xadrez;
16 às 17 horas  Hora do Conto.

1º dezembro (domingo)
11 às 16 horas  Domingo no 
Parque;
11 às 11h45  Sessões do progra
ma Lê no Ninho;
12 às 16 horas  Espaço de leitura;

14 às 15h25  Mostra A Força do 
Documentário Brasileiro;
15h30 às 17h30  Mostra A Força 
do Documentário Brasileiro;
16 às 17 horas  Hora do Conto.

3 de dezembro (terça-feira) 
15 às 16 horas  Jogos Sensoriais;

4 de dezembro (quarta-feira) 
14h30 às 16h52  Pontos MIS;
15 às 16 horas  Brincando e 
Aprendendo.

5 de dezembro (quinta-feira) 
15 às 16 horas  Pintando o 7.

6 de dezembro (sexta-feira)
15 às 15h30  Hora do Conto;
16h30 às 17 horas  Leitura ao 
Pé do Ouvido.

A Biblioteca de São Paulo 
está localizada na Avenida 
Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana. 
Para mais informações acesse o 
site: https://bsp.org.br/

Polo Cultural Educação e Arte promove 
apresentação neste sábado no CEU Jaçanã

O Polo Cultural Educa
ção e Arte traz para o CEU 
Jaçanã apresentação do pro
jeto Palco neste sábado (30). 
Desenvolvido pela Oscip 
desde 2008, no CEU Jaçanã, 
o projeto Palco proporciona 
aos alunos diversas oficinas 
de arte, promovendo a cria
tividade e facilitando o exer
cício da cidadania e inclu
são social. Sem o objetivo 
de formar artistas, mas de
senvolver a potencialidade 
dos alunos através da arte, 
o projeto O Palco desenvolvi
do pela Oscip Polo Cultural 

Educação, está presente em 
diferentes escolas públicas 
da cidade. No Ceu Jaçanã, o 
projeto acontece desde 2008 
e traz a cada ano um espe
táculo montado pelos alu
nos a ser apresentado para a 
comunidade.

A apresentação terá iní
cio às 15 horas e tem pre
sença confirmada de auto
ridades como o Secretário 
Municipal da Pessoa com 
Deficiência Cid Torquato 
e do vereador Police Neto. 
O CEU Jaçanã fica na Rua 
Antônio César Neto, 105.

Foto: AGZN

Polo Cultural Educação e Arte desenvolve uma 
série de oficinas e apresentações artísticas no 
CEU Jaçanã. Na foto, registro da apresentação 

do projeto Quabales em outubro deste ano

ESPETÁCULO  “O Palco” apre
sentação dos alunos do CEU Jaçanã 
neste sábado (30), às 15 horas, na 
Rua Francisca Espósito Tonetti, 
105  Jardim Guapira. Entrada 
Gratuita.

CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 
SANTANA  CONVOCA CON-
CES  SIONÁRIOS OU RES PON-
SÁVEIS POR OSSUÁRIOS 
IN DIVIDUAIS  O Cemitério Mu
nicipal de Santana (Chora Me
nino) convoca os concessionários 
ou responsáveis pelos Ossuários 
Individuais a comparecerem até 
o dia 17 de dezembro de 2019, na 
Sede da Administração para devi
da regularização. O não compareci
mento implicará na desativação des
ses ossuários conforme Lei vigente. 
A Administração do Cemitério Mu
nicipal de Santana (Chora Me
nino) localizase a Rua Nova dos 
Portugueses, 141, no Imirim. Horá
rio de Atendimento das 8 às 16 ho
ras, de segundafeira a sábado. 
Informações: (11) 22565570. 

CHÁ BENEFICENTE NA PA RÓ-
QUIA DE SANTA TERE SINHA 
 O serviço social, convida a comu
nidade a participar de seu almoço/
bingo beneficente que se realizará 
em 5/12, das 13 às 17 horas no sa
lão da Paróquia de Santa Teresinha 
 Praça Domingos Correia da Cruz, 

140. A renda será em benefício dos 
carentes que recebem cestas básicas 
e outros atendimentos que o servi
ço social realiza. Os convites estarão 
a venda na secretaria da Paróquia. 

BAZAR DE NATAL  Nos dias 29, 
30 de novembro e 1º de dezembro, 
das 10 às 20 horas, acontece o Bazar 
de Natal, na Avenida Tenente Julio 
Prado Neves, 1155  Telefone: (11) 
29978800.

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MI-
RANTE JARDIM SÃO PAULO 
 Convida para a reunião do bairro 
Jardim São Paulo. O encontro con
ta com a presença de autoridades pú
blicas que representam a segurança, 
lado social e urbano. Contamos com 
a presença de todos para comemorar 
o encerramento de 2019  Mulheres: 
Trazer um prato de doce ou salgado  
Homens: Refrigerantes  Dia 28 de no
vembro, às 20 horas, no salão da Igreja 
Salette, na Rua Doutor Zuquim, 1.746 
 Estacionamento gratuito.

A CONGREGAÇÃO ANTIO QUIA 
 Realiza no próximo dia 30 de no
vembro, 14 horas, palestra sobre fi
nanças pessoais. Não há sensação 
melhor do que encostar a cabeça no 
travesseiro e dormir tranquilo, não 
é mesmo? Pesquisas revelam que o 
dinheiro, ou melhor, a falta dele, é a 
maior causa de stress pessoais e de 
divórcios.E você sabia que contro
lar suas finanças é mais fácil do que 
você imagina? Basta ter as ferra
mentas certas e um pouco de disci
plina. Na palestra, serão abordadas 
diversas dessas ferramentas e exem
plos práticos para você sair de lá co
meçando a virar o jogo, com cases 
práticos, brincadeiras e muita in
formação. Informações e inscrições 
pelo email congregacaoantioquia@ 
gmail.com. Vagas limitadas.

PS9 CASA VERDE ESTÁ A PRO-
CURA DE NOVOS TA LENTOS 
PARA O FUTEBOL FEMININO 
 O projeto está aberto para meni
nas/mulheres de 9 a 33 anos, os trei
namentos são as terças e quintas das 
15 às 17h30, no campo do Jardim São 
Bento, que fica localizado na Avenida 
Braz Leme, 1.171, e de segunda, quar
ta e sexta, das 19 às 21 horas, Futebol 
de Salão no Centro Esportivo Casa 
Verde que está localizado na Rua 
Armando Coelho Silva, 775. Para sa
ber mais sobre o projeto entre em con
tato com Luiz Claudio (11) 95485
3601 ou Fábio (11) 995113556.

PS9 CASA VERDE  Está fazen
do avaliações para formar a equipe 
que disputará o campeonato paulista 
com o nome nacional/PS9. As atletas 
e responsabilidade da formação de 
equipe é toda do PS9 e o Nacional irá 
ceder o Estádio Nicolau Alayon. As 
interessadas devem comparecer as 
quartas e sextas a partir das 15 ho
ras na Rua Viri, 425  Jd. São Paulo 
 com atestado médico e xerox do RG 
para avaliação com professor Luiz.

VACINAÇÃO CONTRA RAIVA 
EM CÃES E GATOS  De segunda a 
sexta, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 
horas. Local: Rua Maria Amália Lopes 
Azevedo, 3.676  Senha fornecida no 
início dos horários. Estacionamento 
não disponível no local.

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO

Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana

ENTRADA FRANCA

Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

O CENTRO DE PROMOÇÃO HUMANA 
SÃO JOSE OPERÁRIO

Dia 05/12/2019 às 14 horas
Alameda Afonso Schmidt, 96 - Santana

Convida você para participar do Chá Beneficente 
em prol do Natal das famílias carentes. Rodadas 

de bingo com direito a uma cartela. Convite: R$ 25


