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ÚLTIMAS - Imersos desde crianças num mundo mediado pelas 
telas dos smartphones e com possiblidade de acesso ininterrupto 
à informação, a Geração Z tem uma predileção por atividades 
de lazer on-line. É o que indica o estudo conduzido pela CNDL 
(Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC 
Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) em parceria com o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). 
Dados do levantamento mostram que 54% dos jovens de 18 a 
24 anos afirmam que nos momentos de lazer, a atividade mais 
comum é navegar na Internet. Seguido de ouvir música (53%) 
e assistir filmes, seriados, novelas e programas em geral (51%).

ÚLTIMAS - Mesmo com o orçamento apertado, a maior parte dos 
brasileiros não vai abrir mão de garantir os presentes de Natal, a data 
mais importante para o varejo, tanto em volume de vendas, quanto 
em faturamento. A conclusão é de uma pesquisa feita em todas as 
capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). De acordo com o 
levantamento, 77% dos consumidores devem presentear alguém no 
Natal deste ano, percentual próximo aos 79% que fizeram compras 
na data do ano passado. Isso significa que, acompanhando os passos 
da retomada gradual da economia no pós-crise, aproximadamente 
119,8 milhões de brasileiros devem ir às compras este ano.
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Na edição do dia 14 de no-
vembro, foi publicada a nota 
“Vazamento na Sezefredo Fa-
gundes” a Subprefeitura do Ja-
çanã/Tremembé havia fechado o 
buraco na Avenida, próximo ao 
número 14.146 e também soli-
citou que a Sabesp verificasse o 
vazamento que estava ocorren-
do próximo ao local. Na ocasião 

entramos em contato, porém não 
obtivemos retorno.

Em resposta nesta semana, 
a Sabesp informa que “concluiu 
na tarde da última quinta-fei-
ra, 14/11, os serviços de manu-
tenção na Estação Elevatória 
de Esgotos, que atende a região 
da Avenida Coronel Sezefredo 
Fagundes, o que vai resolver o 

problema de vazamento cita-
do pela reportagem”. A Sabesp 
pede desculpas por eventuais 
transtornos e segue à disposi-
ção pelos canais de atendimen-
tos aos clientes: telefones 195 e 
0800 011 9911 (ligações gratui-
tas), pela Agência Virtual no site 
www.sabesp.com.br, ou aplicati-
vo da Sabesp para Android e IOS.
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Manutenção na Estação Elevatória de Esgotos na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes

Jardim Cachoeira

Sabesp faz manutenção na Estação 
Elevatória de Esgotos na Avenida 

Coronel Sezefredo Fagundes

Shopping Lar Center apresenta 
“Sua Casa Neste Natal”

Na última quarta-feira (13) 
o Shopping Lar Center inau-
gurou a decoração de Natal. 
Desenvolvido pela empresa Ce-
cília Dale, em parceria com re-
nomados arquitetos e designers 
de interiores, o projeto “Sua 
Casa Neste Natal” traz inspira-
ções, novidades e ideias para en-
feitar os lares para celebrar essa 
data tão especial.

Com muita harmonia e so-
fisticação, o encanto e a magia 
do Natal tomam conta da pra-
ça cultural do Shopping, onde 
está montada a casa. Fabiana 
Teixeira, gerente de marke-
ting do Lar Center, ressalta que 
“mais do que surpreender, que-
remos inspirar e estimular os 
nossos visitantes para preparar 
suas decorações de Natal”. 

Cada ambiente é assinado 
por um escritório de arquitetu-
ra de São Paulo: Sala de Jantar 
- Leandro Lazarini Arquitetura; 
Sala de TV - Sérgio Medeiros 
Arquitetura; Living - Ticiane 
Lima Arquitetura & Interiores; 
Cozinha - INSIDE - Arquitetura 
& Design; Varanda Gourmet - 
Carolina Candido Arquitetura 
& Interiores; Quarto do Casal 
e Varanda - Solange e Everton 
Fernandes - Arquitetura e De-
sign; Quarto do Bebê - ARQ 
TAB Arquitetura e Design; e 
Banheiro - Elaine Orosco Design 
de Interiores. O projeto “Sua 
Casa Neste Natal” também 
apre senta tendências em mobi-
liário, iluminação, eletrodomés-
ticos, acessórios e utensílios de 
diversas lojas do Shopping.

“Sua Casa Neste Natal” - 
Shopping Lar Center - Período 
de visitação: De 13 de novembro 

de 2019 a 6 de janeiro de 2020, 
de segunda-feira a sábado, das 
10 às 22 horas. Domingos e fe-
riados, das 14 às 20 horas. Local: 

Praça Cultural do Shopping Lar 
Center - Endereço: Avenida 
Otto Baumgart, 500 - Vila 
Gui lherme.
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Sua Casa Neste Natal por Ticiane Lima Arquitetura & Interiores
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Sua Casa Neste Natal por Carolina Candido Arquitetura & Interiores

Sesc Santana apresenta o 
espetáculo “O Circo Bélico” e show 

do “Mutinho”, em novembro
No dia 23 de novembro, sá-

bado, às 14 horas, será exibido 
no teatro do Sesc Santana o lon-
ga infantil “Pokémon: Detetive 
Pikachu”. Evento livre e gratui-
to com retirada de convites com 
1 hora de antecedência.

No dia 23 de novembro, 
sábado, às 19 horas, o Sesc 
Santana apresentará o show de 
“Mutinho”. O evento faz par-
te do Projeto Música no Deck 
e se baseia no repertório do ál-
bum “Meu Segredo”, o traba-
lho de estreia do baterista gaú-
cho Mutinho, que completou 78 
anos em fevereiro. O disco apre-
senta arranjos inspirados em 
sua carreira de mais de seis dé-
cadas como músico da noite e 
acompanhador de grandes artis-
tas como: Toquinho, Elis Regina, 
Pery Ribeiro e Leny Andrade en-
tre outros. Evento gratuito e 
sem retirada de ingressos.

Do dia 23 de novembro ao 
dia 15 de dezembro, durante os 
finais de semana, às 21 horas no 
sábado e às 18 horas no domin-
go, o Sesc Santana apresentará 
o espetáculo de circo “O Circo 
Bélico”. A história do espetácu-
lo começa quando uma empresa 
chega para explorar o seu novo 
local de investimento. O cená-
rio é de guerra, e o investimento 

um poço de petróleo. Os fun-
cionários são palhaços que ba-
talham e seguem firmemente a 
ordem vigente, entretanto so-
nham e lutam pela paz. Mas a 
paz, é também a ordem vigen-
te? Evento livre, ingressos: R$ 
20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia), 
R$ 6,00 (credencial plena).

No dia 29 de novembro, 

sexta, às 19h30, o Sesc Santana 
apresentará uma roda de con-
versa sobre o assunto “Qual a 
atual cara da Aids?”. O evento 
é uma roda de conversa que tem 
como ponto de partida discutir o 
envelhecer com Aids no Brasil e 
as novas tecnologias com os in-
tegrantes dos coletivos Amem 
e Loka de Efavirenz. A conver-
sa será mediada pela Michely 
Ribeiro. Evento livre e gratuito.

No dia 29 de novembro, ro-
lará no Sesc Santana uma rá-
pida roda de conversa sobre o 
tema “Desaprender” no senti-
do de falar sobre as coisas que 
aprendemos sobre a AIDS que 
não são verdades absolutas. O 
evento rola na sexta-feira, das 
19 horas às 19h30. Evento livre 
e gratuito.

O Sesc está localizado na 
Avenida Luiz Dumont Villares, 
579 - Jd. São Paulo. Para infor-
mações sobre essas e outras pro-
gramações, ligue 0800-118220 
ou acesse o site do Sesc: www.
sescsp.org.br
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O show se baseia no álbum “Meu Segredo” do artista
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O evento será apresentado pela Trupe Lona Preta

Exposição “Madeira Ciência e 
Arte Gravura e Botânica” está no 

Museu Florestal Octávio Vecchi
Até o dia 30 de janeiro de 

2020, de quarta a sexta-fei-
ra das 10 às 12 horas e das 14 
às 16 horas. Finais de sema-
na consultar a programação. A 
Ex posição “Madeira: Ciência e 
Arte (Gravura, Botânica)” fica-
rá exposta no Museu Florestal 
Octávio Vecchi. A exposição re-
vela a diversidade de árvores 
da Floresta Amazônica pou-
co explorada pelos gravadores. 
A proposta transita além dos 
convencionais tipos de madeira 
utilizados pelos gravuristas, tra-
zendo à tona novas perspectivas.

Na expografia serão exibidos 
conjuntos de fotografias através 
de microscópio que ilustram ár-
vores e xilogravuras produzi-
das por essas madeiras alterna-
tivas, além de objetos derivados 
de todo processo de pesquisa re-
alizado por José Milton Turcato, 
Magdalena Capuano e Peter 
Stoltenborg Groenendyk. Assim, 
as obras expostas concretizarão 
o diálogo entre Arte e Natureza, 
revelando processos curiosos 
que circundam ambos os ramos.

O Museu Florestal Octávio 
Vecchi está localizado na Rua do 
Horto, 931. Para mais informa-
ções: (11) 2231-8555 - ramais: 
2063 e 2053.
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Exposição “Madeira Ciência e Arte Gravura e Botânica” 
fica exposta no Museu Florestal até Janeiro de 2020
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Museu Florestal Octávio Vecchi está localizado dentro do Horto Florestal


