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ÚLTIMAS - Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), em convênio com o Sebrae, com pessoas que estão sem 
trabalho, revela que os desempregados brasileiros já estão há um 
ano e três meses, em média, sem ocupação formal. O levantamento 
mostra ainda que 51% dos entrevistados estariam dispostos a 
receber menos que a remuneração do último emprego, sobretudo 
porque precisam voltar ao mercado de trabalho (19%). Outros 18% 
argumentam que o que importa neste momento é arranjar um 
emprego para pagar as despesas, enquanto 13% afirmam ser mais 
fácil procurar oportunidades melhores quando se está empregado.

ÚLTIMAS - Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), em convênio com o Sebrae, revela que 75% dos brasileiros 
acham importante abrir as lojas de rua, shoppings e supermercados 
aos domingos e feriados, 45% consideram que deveriam ser abertas 
em horário reduzido e 29% em horário normal de funcionamento. O 
governo lançou em novembro de 2019 a Medida Provisória 905, que 
criou o Programa Verde e Amarelo, que altera a legislação trabalhista 
e que possibilita, entre outras medidas, a ampliação da possibilidade 
do trabalho aos domingos e feriados para todas as categorias. A MP 
foi prorrogada e deverá ser votada até abril de 2020.

Comandante do CPA/M3 é recepcionado por 
empresários e lideranças da Zona Norte

Ao assumir o Comando de Po-
liciamento de Área Região Três - 
Zona Norte, o Coronel PM Cas-
sio Freitas de Araújo recebeu o 
apoio de empresários e lideranças 
da região em evento promovido 
pelo escritório Meira Fernandes 
Gestão e Solução no último dia 
5/3. Na ocasião, os diretores da 
Meira Fernandes, Celso Carlos 
Fernandes e Doni zete Fer nandes 
promoveram um encontro com 
empresários e demais lideran-
ças locais com o objetivo de apre-
sentar o novo Comandante do 
CPA/M3 para a comunidade e 

oficializar o apoio ao trabalho da 
Polícia Militar na região.

No início do evento, Celso 
Fernandes destacou a impor-
tância da realização desses en-
contros para aproximar as lide-
ranças regionais. Em seguida, 
Coronel Velozo, atualmente na 
Reserva, apresentou aos pre-
sentes o Cel. Cassio Freitas de 
Araújo e destacou sua dedicação 
e competência em sua carreira 
militar. Já o atual comandante 
do CPA-M3, Cel. Cassio Freitas 
de Araújo agradeceu a acolhida 
de todos, falou sobre a dedicação 

e competência de sua equipe e 
assumiu um importante com-
promisso, de que não haverá rua 
na Zona Norte em que a Polícia 
Militar não possa entrar.

Ao final, o Vigário Episcopal 
da Região Santana, Dom Jorge 
Pierozan abençoou o novo co-
mandante e fez uma oração com 
todos os presentes. Com sede na 
Avenida Ataliba Leonel, 1.270, 
o CPA/M3 é responsável pelo 
policiamento de toda a Zona 
Norte e comanda os Batalhões: 
5º BPM/M - 9º BPM/M - 18º 
BPM/M e 43º BPM/M.
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Da esquerda para a direita: Vigário Episcopal da Região Santana, Dom Jorge Pierozan; 
empresário Celso Carlos Fernandes, Comandante do CPA/M3 - Cel PM Cassio Freitas de Araújo, Cel. Hervando 
Luiz Velozo (atualmente na Reserva e atuando como liderança comunitária) e o empresário Donizete Fernandes

Sesc Santana apresenta os 
espetáculos de dança “Mulheres em 

Cena”, e o “Cáa-Pira”, em março
Entre os dias 14 de janeiro 

a 17 de março, será exibido no 
Sesc Santana Mostra “Quando 
a Vida Acontece: Mumblecore e 
o Novo Cinema Independente”. 
Um estudo do movimento 
Mumblecore, um dos pilares do 
cinema indie contemporâneo, 
de suas raízes até o seu estado 
atual. As sessões acontecem to-
das as terças-feiras, às 20 horas 
e o filme da vez será “Lady Bird: 
A hora de voar”. Livre. Grátis. 

Nos dias 14 e 28 de mar-
ço, sábados, às 14 horas, o Sesc 
Santana apresentará o espetá-
culo “Água”. O espetáculo tea-
tral infantojuvenil ÁGUA d’A 
Próxima Companhia em parce-
ria com Clã - Estúdio das Artes 
Cômicas com a direção de Cida 
Almeida, traz seis palhaços em 
cena a procura da água que su-
miu. Livre. Grátis.

No dia 14 de março, às 19 ho-
ras o Sesc Santana apresentará 
o show “Déa Trancoso” dentro 
do projeto Mulher-Orquestra: 
Show de uma mulher só. Grátis. 
Livre.

No final de semana dos 
dias 14 e 15 de março, às 21 e 
18 horas, o Sesc Santana apre-
sentará o espetáculo de dança 
“Mulheres em Cena”.  Não re-
comendado para menores de 18 
anos. Ingressos: R$ 20,00 (in-
teira), R$ 10,00 (meia), R$ 6,00 
(credencial plena).

Do dia 15 de março ao dia 
6 de dezembro do ano de 2020, 
o Sesc Santana sediará feiras 
agroecológicas aos domingos, às 
11 horas. Livre. Grátis

Do dia 17 de março a 14 
de abril, nas terças-feiras, às 
14h30, o Sesc Santana apre-
sentará uma oficina chamada 
“Volta ao mundo pelo Bordado”. 

A oficina gira em torno do bor-
dado, que é uma arte que existe 
nos quatro cantos do mundo. A 
partir de 16 anos. Grátis.

Dos dias 18 de março a 22 de 
abril, quartas-feiras, às 15 horas, 
o Sesc Santana apresentará as 
“Oficinas de marcenaria: cons-
trução de utensílios domésticos”. 
A partir de 15 anos. Ingressos: R$ 
20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia), 
R$ 6,00 (credencial plena).

No dia 18 de março, quar-
ta-feira, às 15 horas, o Sesc 
Santana apresentará o espetá-
culo “Cáa-pira”. Esse evento 
leva ao público grandes clássi-
cos da música sertaneja de raiz. 
Entre a apresentação de uma 
música e outra, atores/cantores 

contam o surgimento do caipi-
ra e deste estilo musical, além 
de curiosidades do universo cai-
pira. Composta por violas, vio-
lão, baixo, acordeão e percus-
são, a banda interpreta temas 
de Tonico e Tinoco, Sérgio Reis, 
Irmãs Galvão, Rolando Boldrin, 
etc. Livre. Ingressos: R$ 30,00 
(inteira), R$ 15,00 (meia), R$ 
9,00 (credencial plena).

Em seis quintas-feiras, entre 
os dias 19 de março e 23 de abril, 
às 15 horas, o Sesc Santana ofe-
rece a Oficina de “Desenhos 
com Anatomias Híbridas”, com 
a educadora de Tecnologia e 
Artes Viviam Schmaichel. Vagas 
li mitadas. Não recomendado 
para menores de 16 anos.
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A apresentação será feita pelo Cia Fragmento de Dança

A apresentação será feita pela Julieta Está Tramando...

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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Número de ações por falta de pagamento 
do condomínio cai 31,5% em janeiro

Levantamento realizado men- 
 salmente pelo Departa men to de 
Economia e Estatística do Secovi-
SP (Sindicato da Habi tação), 
junto ao Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, mostra que, 
em janeiro, foram protocoladas 
na cidade de São Paulo 597 ações 
por falta de pagamento da taxa 
condominial, o que represen-
ta uma queda de 31,5% em rela-
ção ao mês anterior (872 proces-
sos). Comparado ao mesmo mês 
do ano passado (524 ações), hou-
ve aumento de 13,9%.

Nos últimos 12 meses, de 
fevereiro de 2019 a janeiro de 
2020, foram protocoladas 10.455 
ações, uma redução de 3,4% na 

comparação com o período de 
fevereiro de 2018 a janeiro de 
2019, quando o volume registra-
do totalizou 10.826 processos.

Confira a íntegra do levan- 

tamento: https://www.secovi. 
com.br/pesquisas-e-indices/ 
analises/acoes-condominiais? 
m c _ c i d = d c 0 4 2 3 f 2 b 9 & 
mc_eid=b68066a1ba
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Biblioteca de São Paulo realiza 
Clube de Leitura

A Biblioteca de São Paulo 
(BSP) promove, nos próximos 
dias, uma série de atividades 
para diversas faixas etárias e in-
teresses. Tudo grátis! Na BSP, 
um dos destaques é o Clube de 
Leitura que terá como tema o 
livro 1984, de George Orwell. 
O encontro está marcado para 
quinta-feira, 19 de março, às 15 
horas, e não é necessário fazer 
inscrição para participar. 

Veja, a seguir, a programa-
ção da BSP, nos próximos dias:

Biblioteca de São Paulo

9h30 às 18h30 - Exposição In-
venções Gráficas na Ilustra-
ção Ibero-Americana - A Mostra 
foi criada a partir do Catálogo 
Ibero-América Ilustra e tem 
curadoria do premiado ilustra-
dor Fernando Vilela. Em parceria 
com o Instituto Tomie Ohtake, 
Fundação SM e BSP. Não é neces-
sário fazer inscrição. Classificação 
indicativa: livre. Visitação: ter-
ça a domingo, das 9h30 às 18h30. 
Até 29/3. #BSP10anos.

14 de março (sábado)

10 às 11h30 - Compartilhando 
Saberes: Yoga - Vagas limitadas, 
preenchidas por ordem de che-
gada. Com Amanda Velloso
10 às 12 horas - Oficina de Poesia 
para Mulheres - Oficina de escrita 
poética para mulheres, cis e trans, 
que parte do gênero para pensar o 
lugar social determinado por estes 
corpos. Indicado para mulheres a 
partir dos 16 anos. Inscrições en-
cerradas. Com Lubi Prates.
11 às 11h45 - Lê no Ninho 
11 às 13 horas - Jogos Para 
Todos! - Oficina de Xadrez
16 às 17 horas - Hora do Conto 
- Com interpretação em Libras. 
Não é necessário fazer inscri-
ção. Com o Grupo #BoraLê.

15 de março (domingo)

10 às 12 horas - Oficina de Poesia 
para Mulheres - Inscrições 

encerradas. Com Lubi Prates.
11 às 11h45 - Lê no Ninho 
14h30 às 16h30 - Sarau na BSP 
- Literatura, Canto e Poesia. 
Não é necessário fazer inscri-
ção. Com o Grupo de Poetas 
Cantores e Declamadores In de-
pendentes de São Paulo. Coor-
denação de Terezinha Ro cha.
16 às 17 horas - Hora do Conto.

17 de março (terça-feira)

10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a Dia - Curso de Informática 
- Turma 01/2020 - Indicado 
para pessoas acima de 60 anos. 
Inscrições encerradas. Pró xi-
mas turmas: inscrições dire-
tamente no balcão de atendi-
mento da biblioteca (de terça a 
sexta-feira, das 10 às 18 horas) 
pelo telefone (11) 2089-0800. 
Com equipe BSP.
10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a Dia - Inscrições encerradas.
14 às 16 horas - Clube de Lei-
tura 6.0 - Inscrições pelo link 
www.bsp.org.br/inscricao (confi-
ra disponibilidade de vagas), di-
retamente no balcão de atendi-
mento da biblioteca (de terça a 
sexta-feira, das 10 às 18 horas) 
ou pelo telefone (11) 2089-0800. 

Iniciativa: Fundação Ob ser-
va tório do Livro e da Leitura. 
Apoio: SP Leituras.
15 às 16 horas - Jogos Sensoriais 

18 de março (quarta-feira)

10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a Dia - Curso de Smartphone - 
Inscrições encerradas.
10h30 às 11h30 - BSP Até Você 
- Projeto AproximAção 
14 às 17h30 - Curso de Libras 
- Módulo Básico - Inscrições en-
cerradas. Com Thalita Passos e 
Luana Milani.
15 às 16 horas - Brincando e 
Aprendendo 

19 de março (quinta-feira)

10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a Dia 
12h30 às 13h30 - Luau BSP 
15 às 16 horas - Pintando o 7 
16 às 17 horas - Clube de Leitura 
- 1984, de George Orwell. Não é 
necessário fazer inscrição. Com 
equipe BSP.

20 de março (sexta-feira)

10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a Dia - Curso de Smartphone 
14 às 17h30 - Curso de Libras 
- Módulo Básico - Inscrições en-
cerradas. Com Thalita Passos e 
Luana Milani.
15 às 15h30 - Hora do Conto 
16h30 às 17 horas - Leitura ao 
Pé do Ouvido 

A Biblioteca de São Paulo 
está localizada no Parque da 
Juventude na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 2.630, Santana (ao 
lado da Estação Carandiru do 
Metrô). Tel.: (11) 2089-0800. 
Funcionamento: terça a domin-
go (fechada as segundas), das 
9h30 às 18h30. Atividades gra-
tuitas. Acesse: https://bsp.org.
br/
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Será lido um livro por mês e, semanalmente, rodas de conversa sobre a 
obra lida. A novidade é que a leitura será feita em tablets, a partir de um 

acervo de 20.000 ebooks. Para pessoas acima de 60 anos


