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PLATAFORMA

ACADEMIA DA BERLINDA
Repertório do álbum Olindance. 
Participações: Felipe Cordeiro 
e Fabio Trummer. 
Dia 29. Sex., 21h30. POMPEIA             

ADEMIR ASSUNÇÃO
Lançamento do disco Viralatas de Córdoba.
Dia 30. Sáb., 21h30. BELENZINHO        

PAU BRASIL
Show da coletânea Caixote 
Pau Brasil 1982/2012.
Dia 29. Sex., 21h. SANTO ANDRÉ          

ROBERTO RIBERTI CANTA 
PAULO VANZOLINI
Dia 29. Sex., 20h. SÃO CAETANO          

Meio Ambiente

Sintonize também pelos canais: Sky, canal 3; NET, 

canal 137; Oi TV canal 29; consulte sua operadora.

Assista também online em sesctv.org.br/aovivo.

ROTA DO CAFÉ
Documentário da série Coleções.
Direção: Belisario Franca.
Dia 29 Sex., 15h30.                                 

Esporte e Atividade Física

CACILDA!!!! 
FÁBRICA DE CINEMA & TEATRO 
Direção: José Celso Martinez Corrêa 
e Marcelo Drummond. 
Com a Cia. Oficina Uzyna Uzona.
Dias 30/11 e 1/12. Sáb. e dom., 18h.

SANTO ANDRÉ                                     

III PALHAÇADA: 
OUTROS ESTADOS DO RISO

DUAS PALHAÇAS 
Com o grupo As Marias da Graça. 
Dia 29. Sex., 20h.

RITORNELLO 
Com Cláudio Carneiro. Dia 30. Sáb., 20h. 

TEM AREIA NO MAIÔ 
Com o grupo As Marias da Graça. 
Dias 30/11 e 1/12. Sáb. e dom., 12h.

BELENZINHO

LUNA PARKE 
Com a Cia. La Mínima. Dias 30/11 e 8/12. 

Sáb. e dom., 16h. PINHEIROS

EXPOSIÇÃO 
AMAZÔNIA MUNDI
Com mais de 1.200 m², a exposição 
conta com uma Vila Amazônica, esculturas 
gigantes de animais da região, instalações 
artísticas que aludem à floresta suspensa 
e ao ciclo das águas e uma oca construída 
por índios Wayana. Curadoria: Anna 
Claudia Agazzi e Alvise Migotto. 
Qua. a dom. ITAQUERA

NADO SINCRONIZADO
Demonstração com as atletas Lara e 
Nayara, da Seleção Brasileira. 
Dia 30. Sáb., 10h. POMPEIA

TRIATHLON COM 
FLÁVIA FERNANDES
Apresentação esportiva e bate-papo 
com a terceira colocada no ranking 
Troféu Brasil 2013. 
Dia 30. Sáb., 13h. SANTO AMARO

Crianças

POP
Com a Cia. Noz de Teatro. 
Dias 1 e 8/12. Dom., 11h. IPIRANGA

TERREMOTA
Texto e direção: Marcelo Romagnoli. 
Com Jackie Obrigon e Guto Togniazzolo. 
Dom., 15h30. VILA MARIANA

PARQUES LÚDICOS
Jacaré Gigante e Vacalina. 
Qua. a dom. INTERLAGOS

Bichos da Mata, Orquestra Mágica 
e Espaço de Aventura. 
Qua. a dom. ITAQUERA 

Atividades culturais 
e esportivas para todos.

De 30 de novembro a 6 de dezembro
Contação de histórias com libras, 

esportes adaptados, atletas 
paraolímpicos, fi lmes 

com audiodescrição, vivências, 
teatro, dança e ofi cinas. 

Nas unidades da Grande São Paulo, 
interior e litoral.

Consulte a programação completa 
em sescsp.org.br/viradainclusiva
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
SAMPA CRIATIVA
Participações: Danilo Santos de Miranda: 
Sesc SP, Silvia Flores: La Juanita Buenos 
Aires (ARG), Marcelo Rosembaum: 
A Gente Transforma, Jorge Melguizo: 
Criativando Medellín (COL), Shane 
Warning: Dublin City Beta (IRL), Branca 
Neves: Lisboa Cidade Amigável (POR), 
Gonzalo Pérez Piaggio: Plano Ceibal 
(URU), Clara Brenner: Tumml (EUA), 
Aletta Koster: Dutch Cycling Embassy 
(HOL) e Facundo Guerra: Negócios 
Criativos na Cidade. Mediação: Eugênio 
Bucci, Paulo Markun e Juliano Seabra. 
Curadoria: Ana Carla Fonseca.
Inscrições gratuitas:

sampacriativa@eventar.com.br 

Dias 2 e 3 /12. Seg. e ter.

Local: Teatro Raul Cortez

Fecomercio. Rua Dr. Plínio Barreto, 285.

Bela Vista - SP 

Informações sescsp.org.br/ingressos ou nas unidades.
ABERTURA HOJE

DIA INTERNACIONAL 
DA LUTA CONTRA AIDS
Uma iniciativa da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) para 
mobilização sobre a luta 
contra o vírus HIV.

SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA

Palestra com orientações 
de profissionais do Instituto Kaplan.
Dia 1. Dom., 15h. SANTANA 

Consulte a programação nas Unidades. 

Tem Areia no Maiô

IMERSÃO SAMIR YAZBEK

O FINGIDOR
Com a Cia. Teatral Arnesto nos Convidou.
Sex., 21h. SANTANA                            

Amari Projetos e Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ/MF n°07.366.188/0001-35

Carta-Renúncia
São Paulo, 11 de novembro de 2013. Eu, Cristina Cortese Santos, sirvo-me da presente para comunicar 
minha renúncia em caráter irrevogável e irretratável ao cargo de administradora da Amari Projetos
e Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob n°07.366.188/0001-35 e com 
seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.219.867.118. 

sob o nº 432.981/13-9 em 25.11.2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

COMUNICADO 
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/SP-PE/2013 - Processo 2013-0.293.654-5 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE TALUDE DAS MARGENS DO CÓRREGO 
PARARELO À RUA ESPERANTINÓPOLIS NA ÁREA DE RISCO DA FAVELA 
ESPERANTINÓPOLIS.
Abertura dia 17/12/2013 às 10:00 horas. O Edital e seus anexos poderão ser 
adquiridos pelas interessadas no horário das 09:00 às 15:00 horas, até o último dia 
útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento da importância de R$ 0,15 
por folha, por meio de guia de arrecadação que será fornecida na Subprefeitura 
Penha, na Rua Candapuí, 492 - Vila Marieta - Penha ou através do site da Prefeitura, 
no seguinte endereço eletrônico: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

 

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO 
DAS SUBPREFEITURAS

SUBPREFEITURA PENHA

Amari Projetos e Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ/MF n°07.366.188/0001-35

Carta-Renúncia
São Paulo, 11 de novembro de 2013. Eu, Camila Cortese Santos Prado, sirvo-me da presente para 
comunicar minha renúncia em caráter irrevogável e irretratável ao cargo de administradora da Amari
Projetos e Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob n°07.366.188/0001-
35 e com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE

Registro JUCESP sob o nº 432.982/13-9 em 25.11.2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

CAPITAL

DA REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidada-
nia (SMDHC), por meio da
Coordenação de Políticas pa-
ra Migrantes (CPMig), realiza
a 1ª Conferência Municipal
de Políticas para Imigrantes
entre os dias 29 de novembro
e 1º de dezembro. A iniciativa
tem o objetivo de recolher
subsídios e aprofundar o de-
bate a respeito das ações pú-
blicas voltadas a essa popula-
ção. Para participar, basta se
inscrever via formulário digi-
tal disponibilizado pela pasta
até meio-dia de sábado (30),
dia em que terão início as ati-
vidades em grupo.

A cerimônia de abertura,
que ocorrerá a partir das 19h30
desta sexta-feira (29), terá
transmissão ao vivo pela inter-
net. O link para o acompanha-
mento do evento será divulga-
do no site da própria secreta-
ria. O evento abordará os te-
mas de cidadania e direito ao
voto; promoção e garantia de
acesso a direitos sociais e ser-
viços públicos; promoção do

trabalho decente; inclusão so-
cial e reconhecimento cultu-
ral; legislação e política para as
migrações e refúgio.

Para levantar propostas e
mobilizar os moradores do
município para o evento, a
pasta promoveu, nos dias 10,
11 e 17, encontros que tive-
ram como intuito o recolhi-
mento de subsídios e o apro-
fundamento do debate a res-
peito das políticas públicas
para os imigrantes. Os encon-
tros preparatórios foram
abertos a toda a população e
ocorreram em regiões da ci-
dade com grande concentra-
ção de imigrantes. Deles, saí-
ram as propostas e as ques-
tões que nortearão a Confe-
rência Municipal.

A construção de uma Políti-
ca Municipal para Migrantes
consta do Programa de Metas
2013-2016 do governo do pre-
feito Fernando Haddad. Parte
deste compromisso se mate-
rializou em julho, quando a
Prefeitura, no âmbito da SMD-
HC, criou a primeira Coorde-
nação Municipal de Políticas
para Migrantes do País.

Encontro discute políticas
públicas para imigrantes

DA AGÊNCIA ESTADO 

A
Secretaria da Educa-
ção do Estado de São
Paulo fechou parceria
com o Google. O obje-

tivo é capacitar professores
e estudantes da rede esta-
dual para usar ferramentas
da empresa na área da edu-
cação.  Inédita  no mundo,
segundo a secretaria, a ação
será implementada em 5 mil
escolas  paulistas,  benefi-
ciando nada menos do que
4,3 milhões de alunos.

O Google criará canais de
transmissão customizados
por meio do sistema Han-
gout para facilitar a interação
em tempo real  entre estu-
dantes e professores, e a cria-
ção de grupos de estudo por
disciplina ou área de interes-
se. Por meio da plataforma,
os professores poderão ensi-
nar novos conteúdos para os
alunos como atividade extra-
curricular. 

Além das videoconferên-
cias (hangout), os novos apli-
cativos permitirão a constru-
ção de materiais em tempo

real  entre diversos alunos
sob a supervisão de professo-
res. Será possível ainda a cria-
ção de rede sociais e canais
para escolas, diretorias e se-
tores administrativos, pro-
movendo e aperfeiçoando a
comunicação virtual.

Capacidade

Já os alunos contarão com
emails personalizados com
capacidade de 25 GB (o pa-
drão do G oogle  é  1  GB) ,  o
que possibilitará o armaze-
namento e a troca de mate-

rial entre eles, além de aces-
so à rede social específica da
secretaria. "Nosso objetivo é
disponibilizar novas ferra-
mentas digitais atreladas ao
curr ículo,  que per mitam
maior interatividade e gan-
hos em práticas escolares”,
afirma o secretário da edu-
cação,  professor  Her man
Voorwald.

As novas ferramentas se-
rão gratuitas para alunos, es-
colas e para a Secretaria da
Educação. A ação é articula-
da a outros projetos da Se-
cretaria, como o Acessa Es-

cola – programa pioneiro de
inclusão digital e de acesso
livre à internet nas unidades
escolares de todo estado – e a
Escola Virtual do Estado de
São Paulo (Evesp), que ofere-
ce plataformas digitais com
cursos interativos de idioma
e preparatórios ao vestibular,
por exemplo. Já o treinamen-
to dos educadores será feito
pela EFAP (Escola de Forma-
ção e Aperfeiçoamento dos
Professores) da Secretaria da
Educação. 

Em outubro, a Secretaria
da Educação anunciou acor-
do com outro gigante do se-
tor, a Microsoft. O convênio
estabeleceu a oferta gratuita
de 5 licenças do pacote Offi-
ce (com programas como
Word,  Windows e Power
Point) para cada um dos es-
tudantes paulistas. O objeti-
vo é que eles possam instalar
os programas licenciados nos
computadores de suas resi-
dências ou outros locais da
comunidade escolar, apri-
morando a realização de tra-
balhos e projetos voltados ao
ensino.

Google cria ferramentas
para escolas paulistas
Empresa desenvolveu sistema específico para a Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo, para ser usado nas escolas da rede estadual a partir de 2014

TECNOLOGIA

Nosso objetivo é disponibilizar novas
ferramentas digitais atreladas ao 
currículo, que permitam maior
interatividade e ganhos em práticas
escolares.”

Professor Herman Voorwald
Secretário da educação
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  29, 30 nov. e 1 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A16. 




