
São Paulo, 17 de janeiro de 2020 - Página 3- Imóveis

“Promovendo educação 
em diabetes para jovens 

de todas as idades”

www.adj.org.br

Não deixe 
seu 

investimento 
voar...

Invista certo, anuncie aqui.

www.gazetazn.com.br

Informações e marcação de consultas: Tels: 2281-6500 • 2973-6743

Depois de + de 23 anos 
também na V. Maria Alta

Atendemos emergências, e aos sábados, domingos e feriados

Rua Maestro João Gomes de Araújo, 50 - cj. 81 - A. Santana
Rua Pará, 50 - cjs. 31/32 - Higienópolis

Dra. Helena Beatriz B. T. Machado

Dr. Geraldo Teles Machado Jr.
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Programação especial de férias 
da Biblioteca de São Paulo

Quem é fã da saga “Star 
Wars” vai gostar de saber que a 
Oficina Maker da Biblioteca de 
São Paulo (BSP) no dia 18, sába-
do, às 14 horas, ensinará a cons-
truir um sabre de luz. O Clube 
de Leitura está marcado para o 
dia 23, quinta-feira, às 15 horas, 
e terá como centro do debate o 
livro “O pai da menina morta”, 
obra vencedora do Prêmio São 
Paulo de Literatura 2019.

Dica do mês

Passar as férias na BSP é a 
dica de janeiro, pois há muito a 
descobrir e aproveitar, além da 
programação especial de férias 
(confira nos sites), como nossos 
acervos, serviços e os programas 

permanentes que contemplam 
as várias faixas etárias. O que 
não falta é atividade que reú-
ne diversão e saber. Os pais e/
ou responsáveis podem trazer, 
nas manhãs de sábado e do-
mingo, os pequenos entre 6 me-
ses e 4 anos para participar, por 
exemplo, das sessões de Lê no 
Ninho e sair da biblioteca com 
um kit para reproduzir a experi-
ência - que aproxima os peque-
nos dos livros - em casa. As con-
tações de histórias, por sua vez, 
acontecem sempre as sextas-fei-
ras, com a equipe da biblioteca, 
e aos sábados e domingos, com 
grupos convidados.

Confira, a seguir, a progra-
mação completa (sujeita a alte-
rações) dos próximos dias:

Biblioteca de São Paulo 

18 de janeiro (sábado)
10 às 11h30 - Compartilhando 
Saberes: Yoga;
11 às 11h45 - Lê no Ninho;
11 às 13 horas - Jogos para 
Todos! - Oficina de Xadrez;
14 às 16 horas - Oficina Maker - 
Sabre de Luz “Star Wars;
16 às 17 horas - Hora do Conto.
 
19 de janeiro (domingo)
11 às 11h45 - Lê no Ninho;
14h30 às 16h30 - Sarau na BSP; 
16 às 17 horas - Hora do Conto. 

21 de janeiro (terça-feira) 
15 às 16 horas - Jogos Sensoriais. 

22 de janeiro (quarta-feira) 
15 às 16 horas - Brincando e 
Aprendendo. 

23 de janeiro (quinta-feira)
12h30 às 13h30 - Luau BSP;
15 às 16 horas - Pintando o 7;
15 às 17 horas - Clube de 
Leitura; 

24 de janeiro (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, 
ao lado da Estação Carandiru 
do Metrô, dentro do Parque da 
Juventude. Para mais informa-
ções ligue: (11) 2089-0800. Ou 
acesse: www.bsp.org.br

Foto: Equipe SP Leituras

Diversão garantida para as crianças, que poderão aprender sobre circuitos 
elétricos e ainda construir um sabre de luz que remete ao filme “Star Wars”

Programa “Revitaliza SP” muda 
região de Casa Verde/Cachoeirinha

No sábado, 4 de janeiro, foi 
iniciado o programa “Revitaliza 
SP” na região da Subprefeitura 
Casa Verde/Cachoeirinha. As 
equipes da Subprefeitura rea-
lizaram a primeira revitaliza-
ção do ano na Rua Dom Bento 
Pickel, na Casa Verde Alta. O 
local era conhecido por ser pon-
to de descarte irregular de lixo, 
entulho e inservíveis, e agora se 
tornou um local de convivência 
para a comunidade. O progra-
ma é coordenado pela AMLURB 
que disponibiliza os mate-
riais, enquanto a Subprefeitura 
acompanha e indica os pontos 
para revitalização. As revitali-
zações são feitas com apoio da 
AMLURB e LIMPASP.

O Projeto Revitaliza SP 
é idealizado pela Autoridade 
Municipal de Limpeza Urbana 
(AMLURB). Lançado em ja-
neiro de 2020, possui o objeti-
vo de revitalizar espaços públi-
cos deteriorados pelo descarte 
irregular.

As primeiras ações ocorre-
ram nas Regiões Norte, No-
roeste, Sul, Leste e Oeste da 
Capital paulista. Confira ao 
lado as imagens da ação execu-
tada na Rua Dom Bento Pickel, 
jurisdição de Casa Verde/
Ca choeirinha:

Fotos: Divulgação

Ponto viciado na Rua Dom Bento Pickel, na Casa Verde Alta antes da revitalização

Ponto viciado na Rua Dom Bento Pickel, na Casa Verde Alta depois da revitalização

Sesc Verão 2020 oferece atividades físicas e 
esportivas gratuitas para toda a população

Durante os meses de janei-
ro e fevereiro, as 40 unidades do 
Sesc do Estado de São Paulo se 
transformam em polos de práti-
cas, espetáculos e conhecimen-
tos sobre uma grande parte das 
modalidades esportivas que in-
tegram os programas olímpi-
cos e paralímpicos dos Jogos de 
Verão que serão realizados em 
Tóquio, no Japão.

O Sesc Santana promoverá 
até o dia 28, as terças, das 19 às 
21 horas, as atividades “Jogos, 
atividades pré desportivas e 
desafios para todos”, que tem 
como foco a criação de anima-
ções e jogos por meio do Scratch, 
uma linguagem de programação 
criada pelo Media Lab do MIT. 
Não recomendado para meno-
res de 10 anos. Ingressos: R$ 
20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia), 
R$ 6,00 (credencial plena).

Até o dia 29 de janeiro, as 
quartas-feiras, das 18h30 às 21 
horas, o Sesc Santana sediará 
uma Oficina de “Construção de 
Pinball Analógico”. Nesse cur-
so os alunos preparam e montam 
uma máquina de pinball analógi-
co, um tipo de fliperama construí-
do apenas com madeira, parafusos 
e elásticos. Não recomendado para 
menores de 12 anos. Ingressos: R$ 
20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia), 
R$ 6,00 (credencial plena).

Até o dia 29 de janeiro, as 
quartas-feiras, das 15 às 16h, o 
Sesc Santana promoverá a ati-
vidade “Fadas”. Crianças até 6 
anos. Evento gratuito.

Até o dia 30 de janeiro, quin-
tas, às 19 horas, o Sesc Santana 
apresentará uma Oficina Tecno-
lógica “Bê-a-Bá digital”. Livre. 
Ingressos: R$ 20,00 (inteira), 
R$ 10,00 (meia), R$ 6,00 (cre-
dencial plena).

Até o dia 31 de janeiro, às 15 
horas, o Sesc Santana apresen-
tará a Oficina Infantil “Como 
são os animais por dentro?”. 
Evento livre e gratuito.

Até o dia 16 de fevereiro, aos do-
mingos, das 14h30 às 17h30, o Sesc 
Santana oferecerá as “Oficinas 
Criativas” com Leonardo Gallep 
e Alexandre Nacari como profes-
sores. A partir de 12 anos. Grátis. 
Inscrições no local com 30 minutos 
de antecedência. 

Até o dia 4 de março, das 
15 às 17 horas o Sesc Santana 
apresentará mais uma Oficina 
de “Construção de Brinquedos”. 
A Oficina de Construção de 
Brinquedos é dada pela educa-
dora Elisabete Arisa, e faz par-
te da programação permanen-
te do Espaço de Brincar. Grátis. 
Crianças até 6 anos.

Até o dia 18 de mar-
ço, as terças-feiras, das 15 às 
17h30, o Sesc Santana sedia-
rá as “Oficinas de Iniciação à 

Marcenaria para Crianças” com 
Rodrigo Machado como profes-
sor. Evento livre e gratuito.

Até o dia 17 de março, 
será exibido no Sesc Santana 
a Mostra “Quando a Vida 
Acontece: Mumblecore e o Novo 
Cinema Independente”. Um 
estudo do movimento Mum-
blecore, um dos pilares do ci-
nema indie contemporâneo, 
de suas raízes até o seu estado 
atual. As sessões acontecem to-
das as terças-feiras, às 20 ho-
ras. 21/1 - O Balconista (Kevin 
Smith, 1994); 28/1 - Funny Ha 
Ha (Andrew Bujalski, 2002); 4/2 
- Admiração Mútua (Andrew 
Bujalski, 2005); 11/2 - Wendy e 
Lucy (Kelly Reichardt, 2008); 
18/2 - Bummer Summer (Zach 
Weintraub, 2010); 3/3 - Hannah 
Sobe as Escadas (Joe Swanberg, 
2007); 10/3 - Frances Ha (Noah 
Baumbach, 2012); 17/3 - Lady 
Bird: A hora de voar (Greta 
Gerwig, 2018). Livre. Grátis.

Foto: Divulgação

Vivência e experimentação da modalidade para crianças, 
com acompanhamento de monitores especializados

Prefeito sanciona Lei que proíbe o fornecimento 
de produtos descartáveis de plástico

O prefeito Bruno Covas san-
cionou na última segunda-feira, 
13 de janeiro, a Lei que proí be 
o fornecimento de produtos des-
cartáveis feitos de plástico em 
estabelecimentos comerciais na 
cidade de São Paulo.De acor-
do com o prefeito Bruno Covas, 
o compromisso ambiental é um 
compromisso ético desta geração 
com as futuras gerações. “A Lei 
que proibiu os canudos plásticos 
preparou a população e mostra 
que é viável que outras leis como 
essa venham. Essa sanção social 
vem com uma mudança de pa-
drão para evitar a explosão dos 
gases de efeito estufa presentes 
nos aterros sanitários”, desta-
cou o prefeito Bruno Covas.

O texto aprovado pela Câ-
mara Municipal no dia 10 de de-
zembro de 2019, fica proibido o 
fornecimento de copos, pratos, 
talheres, agitadores para bebidas 
e varas para balões descartáveis 
feitos de material plástico aos 
clientes de hotéis, restaurantes, 
bares e padarias, entre outros 
estabelecimentos comerciais.

A legislação também se apli-
ca aos espaços para festas infan-
tis, clubes noturnos, salões de 
dança, eventos culturais e espor-
tivos de qualquer espécie. Nos 

espaços para festas infantis de-
verão ser oferecidas alternativas 
seguras, como pratos de papel e 
copos de plástico reutilizáveis.

Em substituição aos produ-
tos de plástico descartáveis po-
derão ser fornecidos outros com 
as mesmas funções elaborados 
com materiais biodegradáveis, 
compostáveis e/ou reutilizáveis. 
O objetivo é incentivar a recicla-
gem de materiais e impulsionar 
a transição para uma economia 

circular, cujo modelo de negócio 
e desenvolvimento econômico 
é alternativo ao linear (extrair, 
produzir e descartar).

A Lei entra em vigor a partir 
de 1º de janeiro de 2021. As pena-
lidades para quem não obedecer 
as novas regras, vão de advertên-
cia e intimação para regularizar 
a atividade (após a primeira au-
tuação), até multa e fechamen-
to administrativo do estabeleci-
mento (após sexta autuação).

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Iniciativa obriga estabelecimentos comerciais paulistanos a utilizarem 
apenas produtos alternativos, como biodegradáveis, compostáveis ou 

reutilizáveis a partir de 1°/01/2021

Governo de SP tem 1.860 vagas para cursos 
gratuitos de qualificação profissional

O Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
está com 1.860 vagas abertas para 
cursos gratuitos de qualificação 
profissional do programa Minha 
Chance. As inscrições poderão ser 
realizadas até o dia 23 de janeiro 
no site www.viarapida.sp.gov.br.

Os cursos foram abertos em 

parceria com empresas priva-
das como Bracell, Ri-Happy e 
Alupar, que enfrentam dificul-
dades na hora de contratar pro-
fissionais capacitados. Por isso, 
o objetivo do programa é quali-
ficar os alunos para que eles se 
posicionem bem no mercado de 
trabalho e possam atender às 
necessidades das empresas. Os 

cursos têm previsão de início no 
dia 3 de fevereiro.

O grande diferencial do pro-
grama Minha Chance é que, ao 
final das aulas, com o certificado 
já em mãos, o aluno é encami-
nhado diretamente para o pro-
cesso seletivo das empresas par-
ceiras, aumentando sua chance 
de ser empregado.
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asiáticos. O TERAPEUTA TRABALHA EXCLUSIVAMENTE NOS 
PÉS DO CLIENTE. Não tem contra indicação e não usa remédio 

químico. Seu grande mérito é: HARMONIZAR OS ÓRGÃOS 
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