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e-mail: chaveirohamyr@hotmail.com     2208-2859

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

PRESTADOR 
DE SERVIÇOS
Presto serviços de bancos, docu-
mentos, encomendas, etc. Zona 

Norte e Centro. Tenho referências
94132-3687 - Tratar c/ Zacarias

Comunicamos à praça que foi extraviado 
da Empresa Jornalística Zona Norte Ltda,  
2 talões de cheques nº 5541 à 5560, e do 5561 
à 5580, 40 folhas, do Banco Bradesco - Agên-
cia 91, o banco enviou através do correio mas 
a empresa não recebeu, foram usadas 21 fo-
lhas devolvidas por fraude, (restaram 19 folhas) 
todos sustados em 19/10/2020 e reiterado dia 
9/11/2020, conforme Boletim de Ocorrência 
registrado nº 1703757/2020, dia 10/11/2020.

Empresa Jornalística Zona Norte Ltda

ComuniCado

SENHORES LEITORES - Atenção 
antes de contratar um serviço!  

Não é de nossa responsabilidade o 
conteúdo dos anúncios publicados  
nem a idoneidade dos anunciantes

1. Na última segunda-fei-
ra (15/11), foi finalizado 
em Mairiporã (SP) o Cam-
peonato Brasileiro de En-
duro. A equipe Honda Ra-
cing conquistou os títulos 
nas principais categorias 
da temporada 2021. O atle-
ta Bruno Crivilin faturou a 
classe E1 e Vinicius Calafati 
levou a melhor na E2. Os 
dois garantiram também a 
dobradinha do time verme-
lho na geral do campeona-
to, com Crivilin como cam-
peão e Calafati como vice. A 
rodada final contou com dois 
dias de provas e um percur-
so de 55 quilômetros, que ti-
nham três especiais (trechos 
cronometrados), sendo um 
Enduro Test, um Extreme 
Teste e um Cross Teste.


2. A 20ª etapa da Fórmula 
1, acontece neste final de se-
mana. O GP do Catar,  ocor-
re, no Circuito Internacional 
de Losail. O 1º treino livre 
aconteceu na quinta-feira 
(18) de novembro, o 2º trei-
no acontece na sexta-feira 
(19), às 11 horas, o terceiro 
treino será no sábado (20), 
às 8 horas, e às 10h30, será 
o treino classificatório. Para 
no domingo (21), acontecer a 
corrida às 10h30. 


3. No domingo (14), Lewis 
Hamilton venceu o GP de 
São Paulo, no Autódromo de 
Interlagos, e repetiu o ges-
to de Airton Senna, o piloto 
inglês largou na 10ª posição. 
Após cruzar a linha de chega-
da e confirmar a vitória, o pi-
loto encostou próximo a um 
fiscal de pista, pegou uma 
Bandeira do Brasil e desfilou 

com seu carro ex-
pondo a bandei-
ra. Inspirado em 
seu grande ídolo 
Ayrton Senna. E 
depois de estacio-
nar na área desti-
nada ao vencedor, 
Hamilton foi ova-
cionado pelo pú-
blico. Das arqui-
bancadas, o que 
se ouvia era um 
misto de gritos de 
“Hamilton”, com 
o clássico “Olê olê 
olê olá, Senna, 
Senna”.


4. Na última quar-
ta-feira (17), o 
San tos enfrentou a Cha-
pecoense na Vila Bel miro, 
pela 33ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. O jogo 
começou a esquentar aos 14 
minutos, e aos 22 o atacan-
te Marinho sofreu pênalti, e 
após a revisão e confirmação 
do VAR, o próprio atacante 
bateu e abriu o placar para 
o Peixe. Na comemoração, 
Marinho fez um gesto antir-
racista, com o punho cerra-
do para cima, em solidarieda-
de a jogadora do Corinthians, 
Adriana, que sofreu racis-
mo, foi xingada de “macaca” 
por jogadoras adversárias, na 
partida contra o Nacional do 
Uruguai, pela Libertadores 
da América, na terça-fei-
ra (16). Marinho sentiu a 
coxa esquerda e deu lugar a 
Ângelo. Denner, da Chape, 
também saiu machucado 
para a entrada de Lima. O 
Santos era melhor em cam-
po do que a Chapecoense, 
mas não conseguiu superar a 

marcação firme da equipe ca-
tarinense. No segundo tem-
po, a Chape esboçou uma re-
ação, mas não teve êxito. O 
Santos controlou a vantagem 
e aos 38 minutos o lateral 
Marcos Guilherme ampliou 
o placar. E nos acréscimos o 
lateral quase marcou mais 
um, ao acertar o travessão. 
Santos 2 a 0 Chapecoense. O 
Santos foi a 42 pontos, na 11ª 
colocação. A Chapecoense, 
lanterna e já rebaixada, tem 
apenas 15 pontos.


5. O Corinthians foi até o 
Rio de Janeiro enfrentar o 
Flamengo pela 33ª Rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
O Timão não assustou o 
Fla mengo e deu pouco tra-
balho, o jogo foi morno e o 
Rubro-Negro fez o goleiro 
Cássio trabalhar bastante, 
mas aos 47 o atacante Bruno 
Henrique abriu o placar, e a 
vitória ficou com o Mengão. 
O Flamengo venceu por 1 a 
0, e está a oito pontos do lí-

der Atlético-MG. O 
Corinthians mantém 
os 50 pontos e está na 
quinta posição.  


6. Noite de Choque-
Rei pela 33ª roda-
da do Campeonato 
Bra sileiro, na última 
quarta-feira (17), o 
São Paulo enfrentou o 
Palmeiras no Allianz 
Parque, e dominou o 
jogo. Aos 23 minutos 
abriu o placar para o 
Tricolor com Gabriel 
Sara, e depois conti-
nuou tentando am-
pliar o placar. O 

Verdão estava perdido e em 
poucas oportunidades, pou-
co fez. No segundo tempo 
o Tricolor manteve o ritmo 
e aos 15 minutos o atacan-
te Luciano ampliou o placar, 
Luciano, encerrou um jejum 
de 11 partidas sem marcar. 
O Palmeiras estava sem re-
ação e parecia assistir o jogo 
e quase sofreu mais gols. 
Scarpa chegou a cobrar uma 
falta no travessão, aos 45 mi-
nutos Gabriel Sara marcou o 
terceiro do Tricolor, mas foi 
anulado pelo VAR por causa 
de impedimento do atacan-
te Marquinhos. O São Paulo 
venceu por 2 a 0 no Allianz 
Parque, e está com 41 pon-
tos, agora a cinco do Bahia, 
primeiro time da zona de 
rebaixamento. 


Serviço de Utilidade Pú-
bli ca - Secr. Municipal de Es-
portes, La zer e Recreação, 
Al. Iraé, 35, V. Cle mentino, 
CEP: 04075-000, Pabx: 5088-
6400, e-mail: 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: 01010-904, Tel.: 
3241-5822.

“Torcida Amiga, Bom-Dia”  
é expressão criada e imorta-
lizada, 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 2021

 Dia Hora Equipes L o c a l

20/11 19h Atlético-MG x Juventude Mineirão
20/11 19h Fortaleza X Palmeiras Castelão
20/11 19h Chapecoense x Grêmio Arena Condá
20/11 21h Atlético-GO x Ceará Antônio Accioly 
20/11 21h30 Internacional x Flamengo Beira-Rio              
21/11 16h Corinthians x Santos Neo Química Arena 
21/11 17h Fluminense x América-MG Maracanã 
21/11 19h Bahia x Cuiabá Itaipava Arena Fonte Nova             
24/11 21h30 São Paulo x Athletico-PR Morumbi

A Associação COTIA SEINEM RENRAKU KYOGUIKAI, através de sua 
diretoria, com sede e domicílio na Rua Teodoro Sampaio n° 2534 - Cj 
25 - 2° pavimento, Edificio Cidade Pinheiros - Pinheiros - São Paulo 
- Capital - CEP: 05406-200, em atendimento ao disposto em seu Esta-
tuto Social, artigo 34, capitulo V, convoca a nova diretoria, para parti-
ciparem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 30 
de Novembro de 2021, com a primeira convocação às 9:30 horas, e 
a segunda convocação às 10:00 horas, em sua própria sede, com a 
finalidade de deliberarem e decidirem sobre a seguinte ordem do dia:
1- Apresentação do relatório das atividades realizadas em 2020;
2- Apresentação do relatório financeiro e prestação de contas refe-
rente a 2020;
3- Eleição e posse da nova diretoria e conselho fiscal (titulares e suplentes);
4- Outros assuntos de interesse da associação.
Devido aos cuidados com o isolamento social provocado pelo Co-
vid-19, pedimos aos demais associados que participem da assem-
bleia via internet. Mais informações: admin@cotiaseinem.org

São Paulo, 08 de Novembro de 2021 
Susumu Maeda - Presidente

CoTia SEinEm REnRaKu KYoGuiKai
CnPJ: 54.604.327/0001-00

EdiTaL dE ConVoCaÇÃo

Em conformidade com o Estatuto Social do 
ACRE CLUBE, em seus artigos 38º, inciso IV; 
45º, inciso I e parágrafo 2º que dispõem sobre a 
convocação da Assembleia Geral Extraordinária, 
ficam os sócios classificados efetivos, na cate-
goria patrimonial, adimplentes, convocados por 
este Edital para a Assembleia Geral Extraordiná-
ria, a realizar-se na sede social da Associação, à 
Rua Água Comprida, 257, Jardim França, nesta 
Capital, na quinta-feira, dia 25 de novembro de 
2021, com início às 19h30 em primeira chamada 
e as 20h00 em segunda chamada, para delibera-
rem a pauta sobre alterações no Estatuto Social 
do ACRE CLUBE.

São Paulo, 19 de novembro de 2021
Sr. Fernando Marietto Magalhães 

Presidente do Conselho Deliberativo

EdiTaL dE ConVoCaÇÃo
aSSEmBLEia GERaL EXTRaoRdinÁRia

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL MERCANTIL S/C LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL
0179 ASSOCIACAO REC CULT BLOCO CARNAV BANDA DO FUXICO
CNPJ: 09.361.318/0001-72 ENCERRADO EM: 31/12/2020

José Roberto do Nascimento Silva - Presidente
RG: 37.925.034-2

Aguinaldo Bento da Cruz - Contador
CPF: 021.369.938-95

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
0179 ASSOCIACAO REC CULT BLOCO CARNAV BANDA DO FUXICO
CNPJ: 09.361.318/0001-72 ENCERRADO EM: 31/12/2020

1 - ATIVO
 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
  1.1.1 - DISPONÍVEL
   1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS
    1.1.1.01.0001 - CAIXA .................................386,06 D
     BENS NUMERÁRIOS ................................386,06 D

   1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS
    1.1.1.02.0001 - BANCO BRASIL S/A - BANDA .14.359,86 D
    1.1.1.02.0002 - BANCO DO BRASIL S/A - PROJ.001 ..2.068,35 D
     DEPÓSITOS BANCÁRIOS...................16.428,21 D

Total do ATIVO .............................................16.814,27 D

2 - PASSIVO
 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
  2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
   2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
    2.1.1.03.0009 - MULTAS MUNICIPAIS ....88.502,08 C
     OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ............88.502,08 C

 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS
   2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS
    2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERC. EM CURSO ...72.885,42 D
     RESULTADOS ACUMULADOS ...........72.885,42 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO .............15.616,66 C

3 - RECEITAS
 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA
  3.1.1 - RECEITA BRUTA
   3.1.1.01 - VENDA BRUTA
    3.1.1.01.0001 - DOAÇÕES DIVERSAS ......................61.616,91 C
    3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVIÇOS ..............2.186.143,47 C
     VENDA BRUTA.....................................................2.247.760,38 C

Total de RECEITAS ........................................................2.247.760,38 C
(=) RECEITA LÍQUIDA ....................................................2.247.760,38 C
(=) LUCRO BRUTO.........................................................2.247.760,38 C

5 - DESPESAS
 5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS
  5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS
   5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS
    5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .......1.571.577,21 D
    5.1.1.01.0007 - INSS  .....................................................3.726,71 D
    5.1.1.01.0017 - TELEFONE  .............................................812,59 D
    5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA  ..........................2.938,87 D
    5.1.1.01.0019 - ÁGUA ...................................................3.005,76 D
    5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO .1.085,49 D

    5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS .........................................17.344,99 D
    5.1.1.01.0025 - INTERNET  ...........................................2.398,96 D
    5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E…  .2.100,50 D
    5.1.1.01.0027 - MATERIAL DE LIMPEZA  ....................1.341,57 D
    5.1.1.01.0028 - VALE TRANSPORTE  .............................132,00 D
    5.1.1.01.0029 - MATERIAL PRODUÇÃO  .................609.882,29 D
    5.1.1.01.0030 - AUXILIO FUNERAL  ............................3.700,00 D
    5.1.1.01.0031 - VEÍCULOS  ..............................................580,00 D
    5.1.1.01.0032 - MATERIAL DE CONSUMO  .................4.006,77 D
    5.1.1.01.0033 - COMBUSTÍVEL  ...................................1.445,30 D
    5.1.1.01.0034 - REFEIÇÕES  ........................................1.344,20 D
    5.1.1.01.0035 - ESTACIONAMENTO  ................................14,00 D
     DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRAT .........2.227.437,21 D
  5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
   5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS  ...........331,92 D
     DESPESAS TRIBUTÁRIAS  ..........................................331,92 D

  5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS
   5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS .................................435,53 D
   5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS ......................3.779,55 D
    DESPESAS FINANCEIRAS ..........................................4.215,08 D
Total de DESPESAS ......................................................2.231.984,21 D

(=) LUCRO OPERACIONAL  ........................15.776,17 C
Resultado Financeiro:
Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, 

PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES ...................15.776,17 C
Provisão de Impostos:
Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:.................15.776,17 C

PAPAI NOEL - O clima de Natal está no ar e 
a criançada já tem data e hora marcada para 
o grande encontro com o Papai Noel. O Bom 
Velhinho está no Shopping D, a partir do dia 13 
de novembro e seguirá atendendo os pequenos 
até o dia 24 de dezembro. O Papai Noel aten-
derá os pequenos no trono localizado no piso 2 
do Shopping D, de segunda a sexta e também 
aos domingos e feriados sempre das 14 às 20 ho-
ras, aos sábados o horário é estendido e vai das 
13 às 21 horas. No dia 24 de dezembro, o Bom 
Velhinho estará no D das 11 às 17 horas.

ASSOCIAÇÃO ABECL (CASA DA VÓ LIA) 
- a associação ABECL está precisando de ajuda, 
doações para fazer uma festa para a criançada. 
Estamos aceitando brinquedos, bolos refrige-
rantes, salgados e doces. Para ajudar só chamar 
no whatsApp ou ligar - (11) 98327-0897 - Eliane.

UM SOCORRO À MEIA NOITE - é uma 
plataforma de conteúdo que utiliza as redes so-
ciais e principalmente o Instagram, @umso-
corroameianoite, para informar, acolher e em-
poderar mulheres sobreviventes de qualquer 
tipo de violência. Também orienta mulheres de 
todo o Brasil com publicações de conteúdos di-
dáticos e acessíveis, com representações imagé-
ticas atrativas. Esses conteú dos são pautados 
em temas informativos sobre os diversos tipos 
de violência contra as mulheres e como superá
-la, sobre seus direitos, saúde mental, bem-es-
tar e empoderamento feminino.

CASA DO CAMINHO - oferecer suporte e 
orientação às mulheres grávidas e às mamães 
com filhos recém-nascidos faz parte do impor-
tante trabalho realizado pela Casa do Caminho 
do Mandaqui. Desde 1978, a Associação man-
tém além dessa outras atividades solidárias, o 
serviço de Assistência às Gestantes. Para pre-
sentear as mamães com roupas, fraldas e outros 
itens necessários para o acolhimento do bebê, 
a Casa do Caminho necessita de doações. Para 
participar da Campanha Enxoval de Bebê, veja 
as informações no quadro nesta página. Ou en-
tre no site www.casadocaminhomandaqui.com.
br e conheça melhor o trabalho da associação.

RECANTO NOSSA SENHORA DE 
LOUR DES - está com a horta cheia de pro-
dutos e por conta da pandemia não estão con-
seguindo vender muito. Passem lá e façam 
umas comprinhas!!! Fica pertinho do Horto 
Florestal! Escola de Educação Especial em São 
Paulo - Endereço: Rua Luís Carlos Gentile de 
Laet, 1.736 - Vila Rosa - Tel: (11) 2203-0361.

INSTITUTO ÊXITO DE EMPREENDE-
DORISMO - instituição sem fins lucrativos, 
está empenhado em reduzir os impactos so-
ciais causados pela Covid-19. Para isso, abriu 
espaço em seus canais de comunicação para 
ampliar a Campanha “Tamo Junto na Luta”, 
do Transforma Brasil. O objetivo é arrecadar 
alimentos e doações em dinheiro para auxiliar 
a população que está passando por dificulda-
des neste momento crítico que estamos viven-
do. As doações são ilimitadas e podem ser fei-
tas no site www.institutoexito.com.br, onde o 
usurário será direcionado. No endereço, o doa-
dor poderá fazer transferência bancária e um 
Pix no valor que desejar. Vinte e três ONGs, 
de todas as regiões do país, fazem parte do 
Projeto Tamo Junto na Luta. 

INSTITUTO TROVADORES URBANOS 
- lança a Campanha “Alimente a Família de 
Uma Mãe Carente”. O objetivo é comprar ces-
tas básicas e distribuir para as mães que mo-
ram em comunidades carentes da cidade docu-
mentando e divulgando a todos os apoiadores. 
Conteúdo das cestas: 3 pacotes de arroz tipo - 
1kg, 1 pacote de feijão carioca - 1kg, 1 pacote de 
açúcar - 1kg, 1 óleo de soja - 900ml, 2 pacotes 
de macarrão - 500g, 1 molho de tomate pron-
to - 340g, 1 pacote de sal refinado - 1kg, 1 leite 
em pó mistura láctea - 200g, 1 pacote de fubá - 
500g, 1 pacote de café torrado e moído - 250g, 1 
embalagem para os itens da cesta. Saiba como 
contribuir pelo whatsApp: (11) 97597-8132.

CAMPANHA - para arrecadar cestas básicas 
para 1.500 famílias,  a Unibes (União Brasileiro 
Israelita do Bem-Estar Social), acaba de lançar 
sua nova campanha de arrecadação e doação de 
cestas básicas para as mais de 1.500 famílias 
que dependem da instituição. O valor para a 
doação da cesta básica é de R$140,00 e contem-
pla uma cesta de alimentos e outra de produtos 
para limpeza e higiene pessoal, suficientes para 
suprir as necessidades básicas de uma família 
composta por quatro pessoas durante um mês. 
No entanto, as doações não terão um limite mí-
nimo e nem máximo, sendo assim, caso queira 
colaborar com outro valor, acesse o link abaixo: 
https://unibes.doareacao.com.br/campanha/
arrecadacao_de_cestas/

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA 
PIEDADE / COMUNIDADE SANTA 
CRUZ - localizada na Avenida Cel. Sezefredo 
Fa gundes, 6.500 recebe doações todos os dias 
da semana. A paróquia tem cerca de 100 famí-
lias assistidas que estão recebendo as cestas bá-
sicas. Para mais informações: (11) 93031-3124 
Padre Luís Isidoro Molento. Facebook: https://
www.facebook.com/pnsenhorapiedade15 

BASÍLICA DE SANT’ANA - precisam de ali-
mentos que contém em uma cesta básica: ar-
roz, feijão, açúcar, sal, óleo, macarrão, molho, 
café, bolacha, leite, farinha de trigo. Procurar 
por: Padre Beto, Lourdes ou Flávia - Endereço: 
Rua Voluntários da Pátria, 2.060 - Santana - 
Telefone: 2281-9085. (Entregas em qualquer ho-
rário, pode entregar para qualquer funcionário).

COMO LIDAR COM A ANSIEDADE 
CAUSADA PELA PANDEMIA: SETE 
AJUDAS PRÁTICAS DO SITE JW.ORG 
- A pandemia de Covid-19 abalou o mundo de 
uma forma nunca antes vista e afetou muito o 
bem-estar emocional das pessoas em vários paí-
ses. A ameaça de contrair e transmitir um vírus 
que pode matar, bem como a ansiedade e o isola-
mento social tiveram um profundo impacto em 
pessoas de diferentes formações. Para ajudar as 
pessoas a lidar com essa situação, o site oficial 
das Testemunhas de Jeová, jw.org, apresenta o 
vídeo Epidemias - O que você pode fazer?. Essa 
animação de três minutos fornece ajuda prática, 
emocional e espiritual para as famílias enfren-
tarem os efeitos da pandemia. Acesse: https://
www.jw.org/pt/ensinos-biblicos/paz-felicidade/
epidemias-o-que-fazer-quadro-branco/

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.

Foto: Fórmula1 / Divulgação 

Inspirado em Ayrton Senna, Lewis Halmilton pegou uma Bandeira do Brasil 
e desfilou com seu carro com a bandeira exposta 

Feira Preta 
destaca a cultura 
afrodescendente

Roupas, acessórios, peças de arte 
e decoração entre outros itens com-
põem a Feira Preta, evento de empre-
endedorismo que valoriza a cultura 
afrodescendente. O evento acontece 
entre esta sexta-feira (19) e o próxi-
mo domingo (21), adotando um for-
mato de loja Pop-UP, no segundo piso 
do Santana Parque Shopping. A ini-
ciativa tem como foco, homenagear o 
mês da Consciência Negra, data co-
memorada no dia 20 de novembro, e 
mostrar ao público o enorme talento 
de cada um dos expositores.

“A parceria com a Feira Preta por 
mais um ano, reforça nossa missão 
de incentivo ao empreendedorismo. 
Nossos clientes e visitantes já esta-
vam a espera de uma nova edição e 
é uma honra para o empreendimen-
to difundir a cultura afro-brasileira 
tão potente em nosso país”, afirma 
Rodrigo Rufino, gerente de Marketing 
do Santana Parque Shopping. 

Serviço:

Feira Preta Santana Parque 
Shopping
Quando: De 19/11 a 21/11
Onde: Segundo Piso do Santa na 
Parque Shopping
Santana Parque Shopping
Endereço: Rua Conselheiro Mo reira 
de Barros, 2.780 - Santana
Mais informações: (11) 2238-3002 - 
www.santanaparqueshopping.com.br 


