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Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Saúde a seu alcance

Farmácia de Manipulação

Consulte nossa entrega a domicílio Venha nos visitar: seg. a sex. das 9 às 19h, sáb. das 9 às 14h

•Manipulação de Fórmulas Alopáticas, Homeopáticas 
e Fitoterápicas   •Florais   •Dermocosméticos

Tel: 2597-8702       94518-0428

Estacionamento gratuito por 30 min. embaixo do Itaú Novopare de seg. a sex. até às 16h30

Av. Júlio Buono, 2.065 - V. Gustavo /       manipulacaobezerrademenezes@gmail.com

1. O Estado de São Paulo é hoje 
uma potência quando o assun
to é esporte Paraolímpico e na 
base não é diferente. A equipe 
que representa São Paulo nas 
Paralimpíadas Escolares 2019 
soma 188 integrantes. Vindos 
de 51 municípios, os jovens 
alunos atletas com deficiên
cia participarão dos jogos de 20 
a 22 de novembro no Centro 
de Treinamento Paraolímpico 
Brasileiro, que fica na Rodovia 
dos Imigrantes, km 11,5. As 
Paralimpíadas Escolares são di
vididas nas modalidades: Atle
tismo, Natação, Tênis de Mesa, 
Tênis em Cadeira de Rodas, 
Bocha, Basquete em Cadeira 
de Rodas, Vôlei Sentado, Bad
minton, Futebol de 5, Futebol 
de 7, Goalball e Judô. 


2. Na última terçafeira (19), 
a Seleção Brasileira enfren
tou a Coreia do Sul, no Estádio 
Mo hammed Bin Zayed, nos 
Emirados Árabes, e deixou a sé
rie negativa para trás, pois ven
ceu por 3 a 0 com gols de Lucas 
Paquetá, Philippe Coutinho e 
Danilo, após derrota para a Ar
gentina por 1 a 0. A Seleção 
Brasileira volta a campo em mar
ço de 2020, por enquanto os úni
cos compromissos são aguardar 
o sorteio para a definição da ta
bela das eliminatórias sulame
ricanas, que será realizado dia 
17 de dezembro, às 10 horas, na 
sede da entidade, em Luque, no 
Paraguai. E também o sorteio da 
tabela, em pontos corridos, para 
a Copa América de 2020. Será no 
dia 3 de dezembro, realizado em 
Cartagena, na Colômbia. O tor
neio será realizado de 12 de ju
nho a 11 de julho.


3. Na última terçafeira (19), 
José Roberto Guimarães e Ber
nardinho, dois dos maiores trei
nadores da história do Vôlei na
cional, se enfrentaram e dez 
medalhas olímpicas estiveram à 
beira da quadra no embate en
tre São Paulo/Barueri e SescRJ, 
no Ginásio José Corrêa. Além 
do duelo particular entre os téc
nicos, a partida marcou o con
fronto entre São Paulo/Barueri 
e o SescRJ. O SescRJ levou a 
melhor por 3 sets a 0 (parciais 
de 24×26, 23×25 e 22×25), em 
jogo válido pela terceira rodada 
da Superliga feminina. Com o 
resultado, SescRJ engata a ter
ceira vitória seguida, segue com 
apenas um set perdido e ocupa a 
quarta colocação. O São Paulo/
Barueri, por sua vez, conhece 
sua primeira derrota na com
petição, mas segue em quinto. 
O time de Zé Roberto vai ao in
terior paulista na próxima roda
da para enfrentar o Sesi Vôlei 
Bauru, em partida marcada 

para o sábado, às 19 horas (de 
Brasília).


4. O gol 1.000 do Rei Pelé com
pletou meio século, em 19 de no
vembro de 1969, a partida en
tre Vasco e Santos, realizada no 
Maracanã, entrou para a histó
ria do futebol. Uma quartafei
ra no extinto Torneio Roberto 
Gomes Pedrosa, a partida entrou 
para a história do Futebol. E até 
os dias de hoje, o lance é lembra
do em detalhes. Aos 34 minutos 
do segundo tempo, Pelé correu 
para receber passe em profun
didade de Clodoaldo e foi derru
bado dentro da área. O árbitro 
Manoel Amaro de Lima marcou 
pênalti. A expectativa pelo milé
simo gol de Pelé atravessou fron
teiras e se tornou um fenômeno 
internacional. Jornalistas es
trangeiros vieram ao Brasil para 
acompanhar o milésimo gol. “É 
um acontecimento que interessa 
a todos”, justificavam. 


Serviço de Utilidade Pú blica  
Secr. Municipal de Esportes, La zer 
e Recreação, Al. Iraé, 35, V. Cle
mentino, CEP: 04075000, Pabx: 
50886400, email: esportes@ 
prefeitura.sp.gov.br, Clubes da Ci
dade, Centros Des portivos (CDM) 
e Depto. de Promoções Esportivas, 
Lazer e Recreação;  Secr. Estadual 
de Esportes, Lazer e Turismo, 
Praça Antônio Prado, 9, Centro, 
CEP: 01010904, Tel.: 32415822.

“Torcida Amiga” é expressão criada 
e imortalizada, na crônica esportiva 
paulista, pelo jornalista Ary Silva. 

Inicialmente foi utilizada 
em seu programa “Bola ao Ar” 

na Rádio Bandeirantes e, 
posteriormente, na TV e jornais.

34ª rodada

Campeonato Brasileiro 2019

 Dia Hora Equipes L o c a l

23/11 21h Santos x Cruzeiro Vila Belmiro
24/11 21h Atlético-MG x Athletico-PR Independência
24/11 16h Botafogo x Corinthians Engenhão
24/11 16h Goiás x Bahia Serra Dourada
24/11 18h Palmeiras x Grêmio Allianz Parque  
24/11 19h Internacional x Fortaleza Beira-Rio
24/11 19h Ceará x São Paulo Castelão
24/11 19h Avaí x Chapecoense Ressacada
25/11 20h CSA x Fluminense Rei Pelé

Foto: Igor Amorim/saopaulofc.net)

José Roberto Guimarães é técnico do São Paulo/Barueri

Cinco melhores 
destinos de intercâmbio 

com acessibilidade

Na imprensa, o espaço para 
debate sobre acessibilidade cres
ceu nos últimos anos, entretan
to falase muito sobre a deficiên
cia física e a importância dos 
meios de transporte, serviços, 
entre outros se adequarem e re
ceberem com igualdade as pes
soas nessas condições. Todavia, 
existem também outros 3 tipos 
de deficiência que também pre
cisam ser mais abordados, são 
eles: mental, visual e auditiva. 

A deficiência apresenta dife
rentes níveis em seus 4 tipos: fí
sica, mental, auditiva e visual. 
Pensando nisso, Maura Leão, 
especialista em intercâmbio há 
mais de 20 anos e presidente 
da Belta, separou os 5 melho
res destinos com acessibilidade. 
“Não temos a pretensão, com 
esse material, de debater os di
ferentes níveis de deficiência, 
mas sim apresentar sugestões 
de destinos que possam suprir 
um pouco os diferentes entra
ves que as pessoas com deficiên
cia enfrentam todos os dias”, ex
plica Maura Leão.

Após muito estudo e rela
tos de pessoas com deficiência, 
Maura Leão, presidente da úni
ca associação das agência de in
tercâmbio do Brasil (Belta), lis
ta os 5 melhores destinos de 
intercâmbio com acessibilidade:

1) Las Vegas, Estados Unidos
2) Dublin, Irlanda
3) Nova Iorque, Estados Unidos
4) Montreal, Canadá
5) Barcelona, Espanha

Para checar os melhores des
tinos com acessibilidade, acesse: 
www.belta.org.br

Black Friday: dicas para 
comprar as melhores 
passagens aéreas no 

dia mais barato do ano

O momento é propício para 
o planejamento de viagens. Seja 
para as festas de final de ano ou 
período de férias, a procura por 
destinos que cabe no bolso é in
tensa. Com a proximidade da fa
mosa Black Friday, o mercado 
de turismo também divulga uma 
série de promoções e preços re
duzidos. Para conseguir viajar 
para onde deseja e ainda pagar 
um preço menor, algumas dicas 
são importantes, afinal muitas 
ofertas podem levar o consumi
dor a comprar por impulso ou 
até cair numa cilada, a famosa 
“metade do dobro do preço”. 

Dessa forma, duas práti
cas são decisivas para a garan
tia de um bom negócio: a esco
lha de um buscador de confiança 
e a pesquisa de valores prévios 
para as datas e/ou locais dese
jados. Importante verificar as 
possíveis datas que podem dei
xar as viagens mais baratas. Até 

mesmo em feriados prolonga
dos, por exemplo, é possível en
contrar boas opções, se a consul
ta for feita antecipadamente. 

Para comprar passagens e 
ainda economizar, um excelen
te aliado é o buscador de voos 
TurismoCity (www.turismoci
ty.com.br). Ele reúne, compa
ra e envia, em primeira mão, 
aos usuários voos disponíveis e 
passagens aéreas promocionais 
para diversos destinos.

Segundo Paula Rebouças, 
Country Manager do Turis
moCity, a tecnologia tem sido 
uma forte aliada dos viajantes 
e pode ajudar a garantir econo
mia com a compra de passagens. 
“O TurismoCity, por exemplo, 
atua por meio de inteligência ar
tificial e permite que os viajan
tes tenham uma economia de 
até 30% em qualquer dia do ano 
 número que ainda pode au
mentar durante a Black Friday. 
A plataforma reúne os resulta
dos de todos os voos disponíveis 
em um único lugar, possibilitan
do ao cliente comparar as ofer
tas. Também ajuda os usuários 
a decidir quando e para onde 
viajar, já que oferece datas alter
nativas com melhores preços”, 
explica Paula.

Fotos: Divulgação

Em uma das cidades mais agitadas do 
planeta temos o sistema de metrô adaptado 

para deficientes físicos e visuais

O idioma espanhol é o segundo mais procurado, segundo 
a pesquisa da Belta e a Espanha ocupa o sexto lugar dos 
destinos mais procurados por intercambistas brasileiros

Virada Esportiva acontece neste final de semana
Nos dias 23 e 24 de novem

bro acontece a Virada Esportiva 
de São Paulo de 2019 oferecen
do à população programação de 
eventos, prioritariamente par
ticipativos de atividades espor
tivas, radicais, recreativas, lú
dicas e de lazer em diversos 
pontos da cidade de São Paulo. 
Tem o objetivo de proporcionar 
expe riências por meio da práti
ca das diversas modalidades de 
forma participativa e inclusi
va. A Virada acontecerá em to
dos os cantos da Cidade de São 
Paulo, confira onde haverá a 
Virada na Zona Norte:

Dia: 23/11/2019

CEU Vila Atlântica:
Aulão de Zumba das 8 às 9 
horas;
Treinamento Funcional das 9 às 
10 horas.
Rua Coronel José Venâncio 
Dias, 840  Jardim Nardini

CEU Perus: 
Festival de Vôlei das 8 às 12 
horas;
Desafio de Vôlei das 8 às 12 
horas;
Oficina de bicicleta (didática 
para aprender a andar de bici
cleta) das 8 às 11 horas;
Torneio de Tênis das 9 às 11 
horas.
Rua Bernardo José de Lorena 
 Perus

CEU Paz:
Festival de Basquete feminino 
das 8 às 14 horas;
Caminhada das 9 às 10 horas.
Rua Daniel Cerri, 1.549  Jar
dim Paraná.

CE Jardim Cabuçu:
Jogos Juvenil das 9 às 10 horas.

Rua Gal. Jerônimo Furtado, 
175  Jaçanã.

CE Jardim São Paulo:
Piscina, quadras e espaços do 
clube abertos ao lazer das 9 às 
17 horas;
Taça São Paulo de Futebol das 9 
às 18 horas.
Rua Viri, 425  Jardim São Paulo.

CE Vila Maria
Dança Zumba das 9 às 10 horas.
Praça Jânio da Silva Quadros, 
150  Vila Maria.

Dia 24/11/2019

CE Tietê:
Tênis de Campo: Aula aberta e 
torneio das 8 às 12 horas;
Baile da Virada Esportiva do 

Idoso das 8 às 18 horas;
Tênis de Campo: Aula aberta e 
torneio das 14 às 16 horas;
Capoeira: Apresentações e aula 
livre das 10 às 14 horas.
Avenida Santos Dumont, 843 
 Armênia.

Centro de Esportes Radicais
Sumô / Apresentação das 10 às 
10h30;
Sumô / Experimentação  Arte 
Marcial das 10h30 às 12 horas;
Sumô / Apresentação e experi
mentação / Arte Marcial das 14 
às 16 horas.
Avenida Pres. Castelo Branco, 
5.700  Bom Retiro.

Para mais informações aces
se: http://prefeitura.sp.gov.br/
viradaesportiva/

Foto: Divulgação

Virada Esportiva neste final de semana

Continue doando, 
continue acreditando
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Black Friday do Shopping Center 
Norte terá sistema cashback

A promoção Black Friday 
deste ano do Shopping Center 
Norte, em parceria com a Visa, 
adota o sistema “cashback”. 
Essa novidade permite ao clien
te que concentrar suas compras 
em seu cartão de crédito Visa, 
poderá receber parte do dinhei
ro de volta na fatura. A cada 
R$600,00 reais em compras 
rea lizadas com cartões de cré
dito Visa, nas lojas participan
tes do Shopping Center Norte 
aderente a promoção, os pri
meiros 5.540 clientes cadastra
dos na promoção receberão um 
cashback, que pode ser nos va
lores de R$50,00, R$100,00 ou 
R$500,00. O Center Norte é o 
primeiro shopping a realizar 
uma promoção nesse sistema . 

Para participar, o clien
te terá de efetuar o seu cadas
tro na promoção. Esse cadastro 
poderá ser feito diretamente no 
balcão de atendimento da pro
moção, localizado em pontos 
espalhados pelo shopping, ou 
por meio da página exclusiva 
da promoção https://www.visa.
com.br/centernorte. 

No total, serão 5540 ope
rações de cashback, que repre
senta cerca de 300 mil reais em 

devolução, disponíveis durante 
o período de 29 de novembro a 
1º de dezembro, ou até esgotar 
o número de cashbacks. O siste
ma é limitado por cartão, e não 
por CPF. No entanto, se o cliente 
tiver mais de um cartão Visa ca
dastrado na promoção, ele pode
rá receber mais de um cashback, 
desde que cada cartão acumule 
os R$ 600 em compras nas lojas 
participantes da promoção.

“A ideia de trazer o modelo 

cashback para a Black Friday, 
que é uma das datas represen
tativas do calendário do varejo 
no Brasil, é oferecer aos nossos 
clientes experiências cada vez 
mais interessantes e inovado
ras. Temos certeza que apostar 
em ações digitais e tecnológicas 
nos permite estar cada vez mais 
conectados com os frequentado
res do shopping”, diz Fabiana 
Teixeira, gerente de Marketing 
do Shopping Center Norte.
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Promoção Black Friday do Center Norte traz possibilidade de cashback


