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ElEitos: Bolsonaro E João Doria;
o quE poDEmos EspErar Dos novos govErnantEs?

Por
Alexandre Bueno

Com uma votação expres-
siva em quase todo o País,  Jair 
Messias Bolsonaro(PSL) obte-
ve 55,13% dos votos válidos 
(57.797.073), contra 44,87% 
(47.039.291) do petista Fer-
nando Haddad. Foram quase 
58 milhões de brasileiros que 
acreditaram em suas propos-
tas ou não quiseram que o PT 
voltasse ao poder. 

Bolsonaro nascido em 
Glicério mas registrado em 
Campinas, interior de SP,  63 
anos, capitão da reserva do 
Exército, venceu a eleição e 
será o novo presidente do 
Brasil a partir de 1º de Janeiro 
de 2019. Encontrará grandes 
desafios pela frente, alguns 
deles de extrema urgência: 
resolver o desemprego no 
país, fazer a economia voltar 
a crescer e convencer o con-
gresso a votar a reforma da 
previdência, tentando assim 
equilibrar as contas públicas.

Já João Doria(PSDB), elei-
to novo Governador de São 

Paulo com 51,75% dos votos 
válidos, disputou o 2º tur-
no contra o atual governa-
dor Márcio França(PSB), que 
recebeu 48,25%. Em uma 
eleição marcada por muitas 
ofensas e acusações pesso-
ais,  o eleitor preferiu manter 
o partido PSDB no governo, 
que desde 1994 está à frente 

do estado e, apesar das inú-
meras reclamações dos ser-
vidores públicos, o resultado 
mostrou que a maioria apro-
va a maneira de comandar o 
estado, esperando que Doria 
dê continuidade no trabaho e 
que SP continue sendo a lo-
comotiva do país. 

O ex-prefeito da capital, 

que renunciou ao cargo para 
disputar o governo do esta-
do, terá pela frente o desafio 
de ganhar novamente a con-
fiança dos paulistanos, que o 
acusam de traição pelo fato 
de “abandonar” a PMSP.

O que o povo brasileiro 
espera mesmo é que os no-
vos governantes ouçam e 

atendam as reivindicações 
das ruas: democracia, liber-
dade de expressão, saúde, 
segurança e emprego. Que 
os políticos deixem de fazer 
acordos e tomarem decisões 
para agradar ou favorecer 
partidos  ou empresas patro-
cinadoras de campanhas po-
líticas. Que a corrupção seja 

combatida ostensivamente e 
que os culpados sejam puni-
dos.

Como diz a música “mora-
mos num país abençoado por 
Deus e bonito por natureza”,  
o que precisamos agora é ter-
mos políticos e governantes à 
altura dessa maravilha cha-
mada BRASIL.

Jair Bolsonaro(PSL) é eleito presidente com 55,13% dos votos válidos e João Doria(PSDB) será o novo governador de SP com 51,75% dos votos válidos

MicheLLe 
BoLSonaro

conheça mais sobre a
Primeira-dama do Brasil
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Em Novembro a Vila Matilde
faz 96 anos, veja a programação

Moradores do Aricanduva reclamam 
de infestação de pernilongos

VENDE-SE
EM VILA MATILDE

PRAÇA DOM DUARTE LEOPOLDO

SOBRADOS

(Próximo ao Metrô Vila Matilde)

(11) 2653-1083 / (11) 9 99979-5149
I N F O R M A Ç Õ E S :

marisa germano

ALTO PADRÃO

3 dormitórios, sendo 1 suíte, 4 vagas 
de garagem, espaço gourmet, 220m² 
de área construída.

5 dormitórios, sendo 5 suítes, 6 
vagas de garagem, espaço gourmet, 
330m² de área construída.
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Segundo o Denatran, o 
número de multas para mo-
toristas que usam celular ao 
volante no país foi de 268,3 
mil no primeiro semestre de 
2018, um aumento de 167% 
em comparação ao mesmo 
período do ano passado.

Uma pesquisa do Cesvi 

Moradores do Aricanduva reclamam 
de infestação de pernilongos

Por Larissa Darc
32xSP

Quando o sol se põe, os 
moradores do Aricanduva, 
distrito da zona leste de São 
Paulo, correm para fechar 
as portas e janelas da casa. 
Munidos de repelentes e in-
seticidas, espantam os mos-
quitos que insistem em en-
trar pelos vãos e frestas. “Se 
passar das seis da tarde e sua 
casa não estiver trancada, 
os pernilongos te carregam”, 
brinca Cleber Capelozzi, 30, 
residente da região.

Essa infestação de insetos 
acontece com maior inten-
sidade nas regiões que abri-
gam piscinões, locais plane-
jados para o escoamento de 
água em áreas propensas a 
enchentes.

“A falta de manutenção 
nos piscinões pode colabo-
rar com a proliferação de 
mosquitos ou pernilongos. 
A espécie mais comum en-
contrada neles é Culex quin-
quesfasciatus, uma vez que 
as larvas dessa espécie se 
proliferam em águas poluídas 
ou com bastante matéria or-
gânica”, explica dr. Paulo Ro-
berto Urbinatti, 62, biólogo e 
entomologista da Faculdade 
de Saúde Pública da USP.

Marcelo Zelli, 46, mora 

número de carteiras de motorista cassadas dobra em SP em dois anos
O número de motoristas 

que tiveram a carteira de 
habilitação cassada na cida-

Placa indicativa do projeto, iniciado em 2015, seria 
concluído em abril de 2018. oBra aTraSaDa!

a água bombeada pelos piscinões é jogada de volta 
para o rio aricanduva

em frente de um piscinão, 
localizado na esquina da rua 
Baquiá com a avenida Arican-
duva. O prestador de serviços 
conta que o aparelho público 
raramente recebe limpeza.

“Os governantes constro-
em piscinões e não realizam 
a manutenção. Com isso, 
surge essa infestação de per-
nilongos, fazendo com que a 
gente coloque telas nas jane-
las e gaste por volta de 100 
reais por mês com insetici-
das. A minha mãe se mudou 
de bairro por causa disso”, 
desabafa.  

Ele afirma que, em dez 
anos, o local recebeu pouca 
atenção da prefeitura regio-
nal. “De vez em quando eles 
fazem pulverização, jogam 
um veneno na água e a in-
festação some. Então chove 
de novo, a água escoa para o 
piscinão e o problema volta.”

O controle da infestação 
depende de políticas públi-
cas voltadas ao saneamento. 
Para o dr. Urbinatti: “A remo-
ção constante dos entulhos e 
do material argiloso que se 
acumula no fundo dos mes-
mos se faz necessário para 
evitar a proliferação das lar-
vas desse mosquito” decla-
rou Urbinatti, biólogo e en-
tomologista da Faculdade de 
Saúde Pública da USP.

PiScinÕeS
SÓ no PaPeL

Outro problema enfren-
tado pelo bairro é o atraso 
na construção de novos pis-
cinões. Na rua Benedita de 
Paulo Coelho há uma placa 
indicando que o projeto, ini-
ciado em 2015, seria conclu-
ído em abril de 2018.

Todavia, o terreno se en-
contra em situação de aban-
dono, com mato alto, acú-
mulo de entulho e nenhum 
sinal de obras. Dos quatro 
piscinões previstos, apenas 
um está pronto.

“De vez em quando tra-
zem terra de outro piscinão 
que está sendo construído 
e colocam aqui. Um amigo 

meu que trabalha na trans-
portadora disse que eles fa-
zem isso porque a pedreira é 
muito longe e eles estão fa-
zendo o projeto aos poucos”, 
afirma Reginaldo de Castro, 
43, morador da travessa.

O mecânico culpa a mu-
dança constante de gover-
nantes pelo atraso.

“Trocam de subprefeito 
toda hora e eles não têm 
noção do que está aconte-
cendo, pois já pegam a cons-
trução em andamento. Só 
quem mora no lugar sabe o 
que acontece”

Reginaldo de Castro, mo-
rador do Aricanduva

No mês de fevereiro des-
te ano, Jurandir Junqueira 

Junior assumiu a subprefei-
tura do Aricanduva/Vila For-
mosa/Carrão. Em agosto de 
2017, o subprefeito supos-
tamente teria sido demitido 
por João Doria enquanto 
ocupava o cargo na região 
da Penha, também na zona 
leste.

Na época, a prefeitura 
afirmou que o major da re-
serva da Polícia Militar havia 
pedido para deixar o cargo, 
apesar da informação não 
constar no Diário Oficial.

oUTro LaDo
Em nota, a subprefeitura 

do Aricanduva/Vila Formo-
sa/Carrão afirmou que “sen-
do o piscinão circundado de 
áreas com grama, embora 

estejam devidamente man-
tidas baixas, é normal nesta 
época do ano a presença de 
pernilongos. A Coordenação 
de Vigilância em Saúde (Se-
cretaria da Saúde), através 
das suas UVIS (Unidades de 
Vigilância em Saúde), atua 
na área de Vigilância Am-
biental e pode fazer o trata-
mento de desinfestação”.

A administração também 
se comprometeu a encami-
nhar uma solicitação para a 
realização da desinfestação.

Em relação às obras para-
das, a assessoria alega que o 
projeto foi contratado e fis-
calizado pela SIURB (Secre-
taria Municipal de Infraes-
trutura Urbana e Obras).

A falta de manutenção dos piscinões, projetados para bombear a 
água das chuvas que causam enchentes, é a origem do problema

aumenta o número de multas para motoristas que usam o celular ao volante
Brasil indica que, em média, 
o condutor fica quase três 
segundos sem olhar para a 
via quando usa o aparelho. 
Parece pouco, mas esse tem-
po é suficiente para causar 
acidentes graves, pois os mo-
toristas não percebem a mu-
dança repentina dos semá-

foros, freada mais brusca do 
carro à frente ou até mesmo 
invadem a faixa ao lado.

infrações passaram
de médias a gravíssimas
Desde 2016, o CTB passou 

de média a gravíssima as in-
frações por uso de celulares. 
Com isso, o condutor recebe 

7 pontos na CNH e paga mul-
ta de R$ 293,47. As leis mais 
severas até ajudam, mas al-
guns órgãos como o Dena-
tran acreditam que investir 
na educação dos motoristas 
pode gerar mais conscienti-
zação e ajudar a reduzir o nú-
mero de infrações.

de de São Paulo dobrou nos 
últimos dois anos. De janei-
ro a setembro foram 43.091 

cassações, contra 21.444 no 
mesmo período em 2016, um 
aumento de 100,9% segundo 

dados do Detran-SP. No esta-
do, o aumentoi foi de 83,4%.

O diretor presidente do 
Detran, Maxwell Vieira, ex-
plica que o número de cas-
sados aumentou tanto nos 
dois últimos anos porque o 
sistema que registra quando 
um motorista entra em sus-
pensão foi modernizado em 
2015. Com mais rapidez na 
atualização, mais gente fica 
na corda bamba para cassa-
ção. Ultrapassar a velocidade 
permitida está entre uma das 
multas mais comuns entre os 
paulistas.

“As multas mais recor-
rentes são falar no telefone 
celular, ultrapassar os lim-
ites de velocidade são essas 
que a gente percebi aí que 
são mais recorrentes dentro 
desse processo de cassação”, 
diz Vieira.

Para Horácio Figueira, 
engenheiro de segurança do 
trânsito, falta nas cidades um 
trabalho específico de pre-
venção. “Você teria que ter 
diariamente, em todas as ci-
dades, distribuidas por toda 
a cidade, placas com mensa-
gem educativas convidando 

as pessoas a cidadania no 
transito. Por exemplo: ‘Seta: 
use sem moderação; Já colo-
cou o cinto de segurança? Ce-
lular desligado, né?’ No Ca-
nadá é assim, Estados Unidos 
é assim, na França é assim.”

Por 
Walace Lara/G1.Globo.com
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“A culturA
dos Adolescentes”

coluna: o aluno e a imprensa comunitária

Matéria enviada pela aluna Jeniffer Silva Alves – 9º ano B
do ensino fundamental da  EMEF Assad Abdala - Jd. Maringá  

contato: emefaabdala@prefeitura.sp.gov.br

presente nas decisões polí-
ticas, pesquisando sobre o 
governo atual e a história do 
país, como também reviven-
do aspectos musicais, cine-
matográficos e até de moda 
das décadas passadas. Estão 
cada vez mais tomando po-
sição sobre questões sociais, 
como o racismo, a intolerân-
cia religiosa, cotas e muito 
mais. Presenciamos isso nos 
debates escolares, nos even-
tos culturais, shows de rua e 
batalhas poéticas e através 

Durante muito tempo 
foi-se considerado que a 
nova geração “não pos-
suía cultura”, que havia se 
desprendido dos valores 
morais de toda uma so-
ciedade e desistido de ter 
um futuro. Acontece que, 
cada vez mais, vemos os 
jovens da geração “y” 
participando das ques-
tões políticas e culturais 
do país, desconstruindo 
essa ideia. 

Eles vêm se fazendo 

desses movimentos estão 
conseguindo voz e espaço 
na sociedade provando 
que merecem reconheci-
mento e destaque.

Acima de tudo, é im-
portante reforçar que os 
jovens ainda são apenas 
jovens, e por mais que 
estejam cada vez mais 
aprendendo a pensar por 
si próprios, precisam ter 
seus próprios espaços 
para amadurecerem no 
seu tempo.

alunos “imprensa Jovem” do ensino fundamental ii da escola assad abdala

11 2653-1806 atendimento@infoleste.com.br

Anuncie seu imóvel,

automóvel ou produto.

É totalmente gratuito.

Notícias e eventos

atualizados a todo

momento.

Cadastre seu 
negócio aqui.

Planos gratuitos, 
não perca a 

oportunidade.

Algo errado 
em sua região?
Deixe aqui o seu 
relato. A sua 
opinião é 
importante p/ nós!

www. .com.brinfoleste

ANUNCIE GRATUITAMENTE EM NOSSO SITE!

Os professores de Língua 
Portuguesa do Cursinho da 
Poli, André Valente e Eva Al-
buquerque, dão dicas de al-
guns temas que podem cair 
na redação do Enem 2018. 
Confira:
• Analfabetismo Funcional
e Preconceito Lingüístico

 Por André Valente: “O 
Inep (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira) 
vem divulgando memes no 
Instagram com expressões 
regionais. Além disso, os 
processos de avaliação do 
ensino, como Saeb (Siste-
ma de Avaliação da Educa-
ção Básica), Pisa (Programa 
Internacional de Avaliação 
de Estudantes), constante-
mente apontam que o anal-
fabetismo funcional chega 
a quase 30% da população 
e que menos de 10% domi-
nam plenamente a leitura e 
a compreensão de textos. 
O preconceito linguístico 
é uma das consequências 
desse analfabetismo fun-
cional, que é negar que o 
modo de expressão do ou-
tro seja legítimo, porque 
se distancia de um padrão 
tido como o único correto. 
Esse padrão é o da Norma 
Culta, que representa uma 
linguagem ideal, dominada 
por aqueles 8% que são ple-
namente capazes de ler e 
compreender um texto. Tal-
vez o tema desse ano possa 
discutir formas de combater 

importante: este ano o horário de verão vai começar no mesmo dia da 
primeira prova do enem, domingo dia 04 de novembro 

Temas que podem cair na redação
Especialistas do Cursinho da Poli analisam possíveis temas para a redação do exame

o analfabetismo funcional 
ou de combater o precon-
ceito linguístico no Brasil. 
Se considerarmos que nos 
últimos anos o Enem vem 
trabalhando com o combate 
a toda forma de preconceito 
e violência: mulher (2015), 
religiosa e racista (2016) e 
surdos (2017), é muito pro-
vável que o preconceito lin-
guístico seja o tema deste 
ano.”.

• O ingresso dos jovens
no mercado de trabalho

Por Eva Albuquerque: 
“Pelas seguintes razões: vi-
vemos uma crise de desem-
prego muito grande. Prin-
cipalmente entre jovens de 
18 a 24 anos. Como é para 
o jovem ingressar nesse 
mundo do trabalho com al-
gumas profissões já satura-
das e outras que começam 
a despontar, como os digi-
tal influencers? Os jovens 
estão mirando no passado 
e nas profissões clássicas 
(médicos e advogados, por 
exemplo), nas do presente 
(jornalismo, engenharia...) 
ou no futuro (meios digi-
tais?).”

• Fake News
Por André Valente: “Prin-

cipalmente depois da elei-
ção de Donald Trump, nos 
EUA, o fenômeno da di-
vulgação de notícias falsas 
passou a chamar a atenção. 
Creio que o Enem poderia 
questionar sobre quais se-
riam as formas de combater 

as fake news e os efeitos 
delas em relação aos indi-
víduos, que sofrem difama-
ções e que podem levar até 
a danos à moral e à imagem 
das pessoas e em relação à 
sociedade, já que a divulga-
ção de fake news coloca em 
xeque a credibilidade tanto 
dos meios de comunicação, 
como das instituições e pro-
jetos sérios, que podem ser 
prejudicados por notícias 
falsas.”

• A importância da parti-
cipação política da mulher 
para democracia brasileira

Por Eva Albuquerque: 
“Mesmo com cota de 30% 
das vagas destinada às mu-

lheres, elas ainda são mino-
ria na política. Ao aumentar 
a importância da participa-
ção delas, a sociedade fica-
ria mais justa e equilibrada 
em relação à maneira de 
tratar cada um individual-
mente e também coletiva-
mente?”
 • Família Contemporânea

Por André Valente: “É 
possível que caia um tema 
para o estudante trabalhar 
essa questão, por tudo que 
ela engloba na atualidade, 
como a questão dos direitos 
dos casais homoafetivos, a 
adoção de crianças por es-
ses casais etc.”

• Desenvolvimento

sustentável
Por Eva Albuquerque: 

“Como assegurar a eficácia 
ecológica com justiça distri-
butiva e eficiência econômi-
ca? Isto é, como fazer o país 
crescer distribuindo renda 
sem ter de poluir tanto e ga-
rantindo alimentação sau-
dável, e sem agrotóxicos, já 
que o país gasta muito com 
saúde publica, e uma das 
causas é o nível de agrotóxi-
cos em alguns alimentos?”

• Sistema Educacional
no Brasil

Por André Valente: “Com 
as reformas que estão sen-
do propostas, como o lan-
çamento da BNCC (Base Na-

cional Comum Curricular), é 
possível que o tema da re-
dação coloque em questão 
o modelo educacional no 
Brasil, pedindo que os can-
didatos proponham solu-
ções para os problemas de 
evasão, de analfabetismo 
funcional, de insucesso da 
escola, etc.”

• A educação como gera-
dora de qualificação para

o mundo do trabalho
e as práticas sociais

Por Eva Albuquerque: 
“A educação e a escola são 
as bases de uma socieda-
de desenvolvida. Sem ela, 
os jovens não conseguem 
acessar as profissões mais 
concorridas. Mas muitos 
jovens têm de sair da esco-
la para trabalhar. Ou pior: 
não dão tanta importância 
para a escola, já que exis-
tem outras ocupações que 
lhes tomam o tempo, como 
as redes sociais. O que es-
ses jovens poderiam fazer 
para que a escola e educa-
ção formal pudessem vol-
tar a ter importância para 
eles, já que a política só a vê 
como importante enquanto 
discurso em época de elei-
ções?”

• Mobilidade Urbana
Por André Valente: “É 

uma questão que pode ser 
abordada, já que é um dos 
problemas nacionais e que 
envolveria pouca polêmica 
diante da polarização políti-
ca atual.”

eneM 2018
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Vila Matilde

Rua Joaquim Marra, 1383 
2651-9030

No Objetivo Vila Matilde, seu filho
vivencia dois idiomas desde cedo.

O Colégio Vila Matilde juntou o que há 
de melhor em Ensino, Oxford University 

Press e Sistema Objetivo de Ensino, 
assim seu filho terá o melhor ensino 
com um preço que cabe no seu bolso
  Achieve Bilíngue é um programa de 

ensino que proporciona aos seus filhos 
o contato com o inglês desde os 

primeiros passos da alfabetização.Para 
um aprendizado mais eficiente, natural
e duradouro com a qualidade da Oxford 

University Press.

Oferecemos: 
•Sala Multimídia; 
•Aulas de Empreendedorismo;
•Técnicas de Redação;
•Sala de Judo

Vem aí mais uma Black Friday e o 
PROCON PAULISTANO está de olho
Denuncie se você achar que houve desrespeito

ao seu direito de consumidor

Por
Carlinhos Pizaneli

Jornalista

Quando o assunto é Black 
Friday logo se vem à cabeça 
inúmeras promoções e pre-
ços a saltar os olhos!

O comércio varejista em-
penhado em fazer grandes 
vendas, oferece verdadeiras 
tentações de consumo, de 
olho nisso o PROCON PAULIS-
TANO, que já vem acompa-
nhando os preços de merca-
do, estará de prontidão para 
fiscalizar a Black Friday 2018 
e sendo você consumidor a 
principal bandeira de defesa, 
o Procon Paulistano estará a 
disposição para ajudá-lo no 
que for preciso.

Qualquer reclamação ou 
denúncia faça-a através do 
site:

www.proconpaulistano.
prefeitura.sp.gov.br

Você sabe o 
que pode ser 
cobrado nos 
restaurantes?

Direito do 
Consumidor: 

1. o pagamento da taxa 
de serviço de 10% (dez por 
cento) do valor da conta é 
obrigatório? 

Não, trata-se de pagamen-
to opcional pelo consumidor 
tendo em vista que a remu-
neração dos funcionários é, 
exclusivamente, de respon-
sabilidade do proprietário do 
estabelecimento comercial.

2. É permitida a cobrança 
de taxa de desperdício?

Ser cobrado por deixar 
sobras de comida no prato 
é considerado uma prática 
abusiva, tendo em vista que 
o consumidor já efetuou o 
pagamento pelo serviço. 

3. a cobrança da Taxa 
rolha (quando os consumi-
dores levam suas próprias 
bebidas para consumir no 
estabelecimento) é lícita? 

A cobrança só poderá 
ocorrer se o valor for infor-
mado previamente e de ma-
neira clara ao consumidor.

Qualquer reclamação ou 
denúncia faça-a através do 
site:

www.proconpaulistano.
prefeitura.sp.gov.br
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Mundo animal

*Por
René Rodrigues Junior

Com a proximidade do Dia 
das Crianças, muitos pais fi-
cam na dúvida quando o filho 
pede um cachorro, gato ou 
qualquer outro pet de pre-
sente. E é muito importante 
que os pais deixem claro para 
as crianças, que ter qualquer 
espécie de bichinho de es-
timação não é como ter um 
brinquedo.  Cuidar de um 
animalzinho requer muita 
responsabilidade e de longo 
prazo, já que ele é um ser 
vivo que precisa de atenção 
com alimentação, saúde e hi-
giene.     

Trazer um pet, por exem-
plo, para dentro do lar é um 
compromisso que deve ser 
muito bem pensado. É pre-
ciso pesquisar qual raça me-
lhor se encaixa no perfil da 
família e se haverá tempo 
para cuidar, caso contrário, 
cancele a ideia.  Por isso é 
necessário levar em consi-
deração que todos os mem-
bros da casa deverão ter a 
responsabilidade de zelar por 
ele, logicamente a parte mais 

A higiene da boca tam-
bém precisa fazer parte da 
rotina de saúde dos pets. Na 
semana em que é celebrado o 
Dia Nacional da Saúde Bucal, 
a veterinária Mariana Lage-
-Marques, especialista em 
odontologia da Petz, alerta 
para a conscientização da im-
portância da escovação den-
tária diária de cães e gatos. 

A limpeza previne o acú-
mulo de placa bacteriana, for-
mada diariamente. Caso não 
seja removida, ela gruda nos 
dentes e vira tártaro. “Além 
de prejudicar gengivas e den-
tes, ha risco das bactérias ca-
írem na corrente sanguínea e 
contaminarem órgãos vitais 
como coração, rins e fígado, 
provocando doenças e com-
prometendo a saúde dos 
pets”, explica a Dra. Mariana.

Outro problema frequente 
é a doença periodontal, que 
acomete 80% dos animais, ca-
racterizada inicialmente pela 

Ana Coluccio
 “Informação com 

credibilidade local”
“Ambiente digital

e inovação”
“Desafios de vendas no comércio,

agências e departamentos de marketing”

Wagner FariasAntonio Gelfusa Jr
“Aliança com o público: O global e o 

local no Jornalismo Comunitário”
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Mediação: 
profa. dra. 
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coordenadora do 

curso de jornalismo
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Universidade Cruzeiro do SuL • Campus Liberdade • Auditório Santander
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Pet não é brinquedo e requer 
responsabilidade a longo prazo

pesada sempre ficará a car-
go dos pais, mas as crianças 
podem ajudar com pequenas 
tarefas.

Não existe uma restrição 
de idade para que o novo 
membro da família possa 

conviver com as crianças. 
Desde que ambos estejam 
saudáveis, o contato até aju-
da no desenvolvimento do 
sistema imunológico dos pe-
quenos, além de desenvolver 
o senso de responsabilidade 

de saber que um animalzinho 
depende dos seus cuidados 
para viver.   

É necessário delegar fun-
ções que estejam de acordo 
com a idade das crianças. 
Para os muito pequenos, os 

pais devem estimular a rela-
ção para que desenvolvam o 
afeto e carinho pelos pets. Já 
para crianças maiores, é pos-
sível passar tarefas como tro-
car a água e a comida, passe-
ar, escovar o pelo e cuidar da 

higiene do bichinho. O ideal 
é incluir todos esses afaze-
res em uma planilha, lousa 
ou painel e deixar disponível 
para que a criança possa ver 
o que precisa ser feito em 
cada dia.

Além disso, para que se 
tenha um ambiente saudável 
e até mesmo evitar doenças 
nas crianças, os pais devem 
tomar alguns cuidados como, 
por exemplo:  não permitir 
que a criança beije o foci-
nho do amigo; após brincar, 
a criança deve lavar as mãos; 
tratar o pet ao menor sinal de 
pulgas e até mesmo vermino-
ses; e deixar sempre em dia 
as vacinas do animal.

O mais importante é fazer 
com que as crianças tenham 
a consciência de que um pet 
não é um brinquedo. É preci-
so conversar com seus filhos 
e mostrar o tamanho da res-
ponsabilidade de cuidar de 
um animalzinho, que pratica-
mente se torna um membro 
da família por muitos anos.

* René Rodrigues Junior é 
médico veterinário da Mag-
nus, fabricante de alimentos 
para cães e gatos.

Escovar os dentes dos pets previne 
doenças no fígado, rins e coração

inflamação da gengiva, levan-
do posteriormente à perda 
óssea e dentária. Depois de 
instalada, a doença só tem 
tratamento cirúrgico. Raças 
pequenas são mais predis-
postas, bem como yorkshire, 
shih-tzu, maltês, lhasa-apso, 
poodle, spitz, pug, entre ou-
tras.

Prevenção
A escovação dentária 

deve ser feita todos os dias, 
com movimentos circulares, 
por aproximadamente sete 
minutos, utilizando escova 
e pasta recomendadas para 
animais. O ideal é acostumar 
desde filhote, mas o cão adul-
to que ainda não higieniza a 
boca também deve apren-
der a escovar. E não é difícil. 
Além disso, avaliação e pro-
filaxia também devem ser 
realizadas anualmente com 
um especialista em odonto-
logia veterinária para manter 
a limpeza mais detalhada e 

controles radiográficos.
Treinamento

A escovação tem que ser 
como uma brincadeira, uma 
atividade prazerosa, funda-
mental para o bem-estar dos 
pets. O melhor treinamento 
é com reforço positivo. Após 
um bom comportamento du-
rante a escovação ou tentati-
va de escovação, o pet deve 
ser recompensado com um 
carinho, uma brincadeira, um 
passeio ou até um petisco. 
Veja a seguir as orientações 
da veterinária:
7 Dicas para manter a saúde 

bucal dos bichinhos
1 - Comece o treinamen-

to para a escovação primeiro 
acariciando com a mão a ca-
beça do pet, depois a boca 
e dentro dela. Depois, colo-
que uma gaze embrulhada 
no dedo e vá massageando a 
gengiva. Quando o pet estiver 
acostumado, troque a gaze 
pela escova e pasta apropria-

das.
2 – Faça a escovação sem-

pre de forma gradual e asso-
ciando às atividades que os 
animais gostam. Incentive 
com um reforço positivo, fa-
zendo alguma coisa que ele 
goste depois da escovação, 
como oferecendo brinquedo, 
passeio ou petisco.

3 - A escova de dente sem-
pre deve ser própria para 
pets, já que têm cerdas mais 
suaves e especialmente an-
guladas. Para cães menores 
e gatos, as chamadas escovas 
de dedo funcionam bem. Para 
animais maiores, o melhor é 
usar escovas de hastes mais 

longas, com melhor alcance.
4 - A escovação dos den-

tes também é mais eficiente 
quando feita em círculos. O 
ideal é fazer pequenas circun-
ferências, abrangendo as ex-
tremidades da boca de cima a 
baixo em cada lado.

5 - Ao identificar tártaro 
nos dentes não escove todos 
de uma vez. Escolha um e 
permaneça por uns dois mi-
nutos, escovando também a 
parte de trás, onde as placas 
se escondem. Se o pet resistir, 
siga até os próximos dentes, 
nesse mesmo ritmo. Se não 
conseguir, melhor não forçar 
e também tentar mais tarde.

6 - Não tem problema 
dar o biscoito depois de es-
covar, porque o importante 
é remover a placa bacteria-
na. A ração seca ajuda a não 
acumular tanto. Já a úmida 
predispõe mais o acúmulo do 
tártaro. Os petiscos especiais 
para a limpeza bucal podem 
ajudar, mas não substituem a 
escovação.

7 - Lembrando que os 
brinquedos de plástico mui-
to duros ou ossos de verdade 
podem aumentar em 40% as 
fraturas de dentes. Tem que 
tomar cuidado com os brin-
quedos para não aumentar 
os riscos de fratura dentária.

Veterinária dá dicas de escovação e alerta sobre o risco 
de formação de placas e tártaro em cães e gatos
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Discreta e isolada 
na maior parte da 
campanha eleitoral, 

Michelle de Paula Firmo 
Reinaldo Bolsonaro, 36, é a 
mais nova primeira-dama 
do Brasil . Natural de Ceilân-
dia (DF), Michelle é mãe de 
Letícia, filha de outro casa-
mento, e Laura, a caçula de 
Jair Bolsonaro. Conheceu 
o marido em 2007, quando 
trabalhava como secretária 
parlamentar na Câmara dos 
Deputados, e se casou no 
civil em novembro daquele 
mesmo ano. A cerimônia re-
ligiosa, celebrada pelo pas-
tor Silas Malafaia, aconteceu 
seis anos depois, no Rio de 
Janeiro. 

Michelle Bolsonaro foi 
exonerada do cargo no ga-
binete do marido em 2008, 
após o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) proibir a contra-
tação de parentes até tercei-
ro grau. Evangélica, a nova 
primeira-dama frequentou 
durante anos a sede da As-
sembleia de Deus Vitória em 
Cristo (Advec), fundada por 
Malafaia, mas se tornou fiel 
da Igreja Batista Atitude logo 

depois de conhecer Bolso-
naro. Por lá, Michelle se des-
taca na atuação com surdos 
e mudos, traduzindo cultos 
para a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras).

Em entrevista a um canal 
do YouTube, a nova primei-
ra-dama contou como co-
meçou a se interessar pela 
causa dos surdos e mudos e 
por aprender a língua de si-
nais. Michelle disse que tem 
um tio surdo, que lhe ensi-
nou o alfabeto em Libras , e 

que conheceu um casal de 
surdos na Advec que lhe fez 
descobrir o amor pela lín-
gua de sinais. No vídeo, pu-
blicado em 14 de outubro, 
a nova primeira-dama diz, 
em Libras, que gostaria que 
todos aprendessem a língua 
de sinais para interagir com 
as pessoas surdas. 

Uma das poucas apari-
ções de Michelle Bolsonaro 
na internet aconteceu no 
mês passado, nas redes so-
ciais do marido. Bolsonaro 

publicou um vídeo em ho-
menagem ao Dia Nacional 
do Surdo, em que a futura 
primeira-dama aparece se 
comunicando em Libras. Na 
postagem, o novo presiden-
te escreveu que Michelle 
sempre se dedicou a apren-
der com os deficientes audi-
tivos e que continuará lutan-
do pela comunidade surda. 
A nova primeira-dama, po-
rém, aparece sozinha, e não 
ao lado do marido, como nas 
outras raras ocasiões.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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DAIO

SORVETEIRO
NATOLUNAR

BALADATM
LEASPERA
DSYIRAR

MENUSAPEI
MANOBRISTA
RRADSUL
GIRAPEL

NADARPIER
GRATISRE

IALAGOAS
DOCCEIT

BARATINADO

3/aid — day. 5/arial. 10/baratinado — sorveteiro.

PASSATEMPO

conheça MicheLLe BoLSonaro,
A PriMEirA-DAMA DO BrASil

BOLO DE BANANA 
CARAMELIZADO

CULINÁRIA

ingreDienTeS:
MaSSa:
3 ovos
3 colheres (sopa) de 
margarina
1 e 1/2 xícara de açúcar
1 pitada de sal
1 xícara de leite
2 xícaras de farinha de 
trigo
1 colher (sopa) rasa de 
fermento
COBERTURA:
1 xícara de açúcar
4 a 5 bananas
Modo de preparo:
coBerTUra:
Despeje o açúcar em uma 
forma redonda com furo 
central e leve ao fogo até 
que esteja completamente 
derretido

Logo após, fatie as bananas 
e disponha sobre o açúcar 
caramelizado
MaSSa:
Bata as claras em neve e 
separe
Em outra travessa, bata os 
ovos com a margarina e o 
açúcar
Acrescente a farinha, o 
leite, o sal e o fermento
Por último, misture as 
claras em neve e continue 
batendo
Despeje a massa na forma 
caramelizada com as 
bananas fatiadas
Leve em forno médio 
(180° C), preaquecido, por 
30 minutos 
Tempo de Preparo: 1h 0min
rendimento: 12 porções

Serviços Gráficos

Solicite um 
orçamento:

11 2653-1806

11 99114-1781 
Lucia

E muito 

mais!E muito 

mais!

HORÓSCOPO

No trabalho, use seu sexto 
sentido para reconhecer 
os colegas falsos. Seu for-
te carisma vai deixar sua 
alma gêmea encantada! 
É provável que dispense 
aventuras em nome da 
segurança na vida a dois.

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Uma amizade pode ren-
der parceria profissional 
ou conselhos valiosos so-
bre seu futuro. Cuidado 
com caso de amor secre-
to. Faça menos exigências 
à sua cara-metade. Que 
tal repaginar o visual?

Se der duro no seu em-
prego, a recompensa virá. 
Dialogar com quem ama 
vai fortalecer a união. Fa-
miliar poderá aproximar 
você de pessoa especial. 
Chegou a hora de voltar 
a investir num sonho an-
tigo.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Mostre seu lado res-
ponsável para conseguir 
dinheiro extra. Se tiver 
alguém, espere mo-
mentos divertidos. Na 
paquera, não tente con-
trolar seu alvo. Pode re-
ceber notícia de amigo 
ou parente de longe.

Conte com os colegas 
para concluir pendências 
no trabalho. Que tal dar 
uma apimentada na sua 
vida conjugal? É prová-
vel que se estranhe com 
um amigo. Mude hábitos 
nocivos em nome da sua 
saúde.

Evite se distrair no servi-
ço para dar conta dos de-
safios. Aposte no diálogo 
a dois. É provável que se 
apaixone à primeira vista! 
Astral favorável para me-
xer na decoração. A vida 
social estará agitada.

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

Não deixe tarefas para 
depois no seu emprego: 
encare para obter reco-
nhecimento! Momento 
morno na paquera. Na 
união, o clima de acon-
chego vai imperar. Há 
chance de fazer novos 
amigos.

Que tal trocar experiên-
cias com o pessoal do ser-
viço? Se estiver só, pode 
se encantar por amigo(a). 
Tudo azul no romance! 
Avalie bem mudanças no 
visual. Cuidado com exa-
geros em relação à saúde.

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

Cuidado ao lidar com di-
nheiro: seu ou dos ou-
tros. Na vida a dois, não 
se irrite por bobagens. Se 
você sonha com relação 
firme, não seja tão exi-
gente. Um parente mais 
velho vai precisar do seu 
auxílio.

Terá sucesso ao se entro-
sar com colegas ou atrair 
clientes. Fase feliz para 
quem já encontrou sua 
alma gêmea. Ex-amor 
pode reaparecer de re-
pente. Vai conseguir re-
solver qualquer pendên-
cia em casa.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Você vai se esforçar para 
obter progressos na car-
reira. Dialogar deve de-
volver paz ao seu roman-
ce. É possível que comece 
uma relação proibida se 
estiver só. Deixe de lado 
as diferenças com seus 
parentes.

Você saberá passar uma 
imagem profissional posi-
tiva. Melhor não misturar 
amizade com dinheiro. 
Há chance de novidade 
gostosa na paixão! Bom 
momento para se dedicar 
a trabalho voluntário.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
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MEDiCiNA & SAúDE - outubro rosa

Mortes por câncer chegarão a 
9,6 milhões em 2018

especialista do centro Paulista de oncologia (cPo) – grupo oncoclínicas aponta
5 medidas que contribuem para afastar os riscos de desenvolver a doença

Segundo levantamento 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) divulgado este 
mês, 9,6 milhões de mortes 
serão causadas pelo câncer 
em 2018, o que representa 1 
em cada 8 mortes entre ho-
mens e 1 em cada 11 mortes 
entre mulheres.

O Globocan, estudo con-
siderado o mais completo 
sobre câncer no mundo, 
apontou que 18,1 milhões de 
novos casos surgirão ainda 
este ano. O número é supe-
rior a última pesquisa, divul-
gada em 2012, que previa 
14 milhões de novos casos 
sendo 9,2 milhões de mor-
tes. Ainda de acordo com o 
levantamento, algumas for-
mas de câncer estão ligadas 
diretamente a estilo de vida 
por exemplo.

Por 
*Carlos Alberto Reis Freire

Outubro Rosa é um mo-
vimento de adesão mundial, 
com o intuito de conscienti-
zar e alertar as mulheres so-
bre a importância da preven-
ção e diagnóstico do câncer 
de mama. De acordo com 
dados do Instituto Nacional 
de Câncer (INCA), o câncer 
de mama é um dos mais co-
muns entre as mulheres no 
mundo, inclusive no Brasil.  
O INCA ainda estima que em 
2018, possam existir cerca de 
59 mil novos casos da doen-
ça.  Já com relação aos dados 
sobre óbitos, o Sistema de 
Informações sobre Morta-
lidade (SIM), informa que o 
número chega a 14.206 para 
mulheres e 181 casos para 
os homens no país. Existem 
inúmeros tipos de câncer de 
mama, e eles evoluem em 
velocidades diferentes. A 
maioria destes diagnósticos 
possui um bom precedente 
de cura se identificado no 
estágio inicial, realizando o 
tratamento adequado. 

Não existe apenas uma 
única causa para esta doen-
ça, mas o mais importante 
fator de risco é a idade, já 
que o câncer se manifesta 
com maior incidência após 

Prevenção contra o câncer de mama

os 40 anos, e é considera-
do raro antes dos 35. Além 
disso, contribuem os fato-
res ambientais e comporta-
mentais como: obesidade, 
sedentarismo e consumo de 
álcool; os fatores hormonais 
e reprodutivos: menstruação 
antes dos 12 anos, não gerar 
filhos, ter a primeira gravi-
dez após os 30 anos, não ter 

amamentado e fazer o uso 
de contraceptivos e os fato-
res genéticos e hereditários: 
ter histórico na família de 
câncer de ovário ou mama 
antes dos 40 anos. Porém, 
é importante ressaltar que 
o indivíduo que apresentar 
um ou mais fatores de risco, 
não necessariamente desen-
volverá a doença. 

E para identificar o cân-
cer de mama, o ideal é que a 
mulher faça avaliações peri-
ódicas com seu ginecologista 
e o autoexame, seja no ba-
nho ou em frente ao espelho 
e fique atenta a pequenos 
caroços endurecidos, nódu-
los nas axilas, vermelhidão 
na pele, checar se possui um 
aspecto de casca de laranja, 

secreção saindo dos mami-
los ou qualquer outra altera-
ção que não pareça normal. 
Feito isso, caso seja encon-
trado qualquer anormalida-
de, deve-se procurar imedia-
tamente o serviço de saúde 
para realização de exames. 
A mamografia, que é uma 
radiografia das mamas feita 
pelo raio X, chamado mamó-

grafo, é um dos exames so-
licitados pelo ginecologista 
que ajuda a detectar a do-
ença. 

Descobrir o câncer de 
mama na fase inicial aumen-
tam as chances de cura. O 
tratamento para a doença 
dependerá da fase em que 
ela se encontra, sendo ne-
cessário a realização de qui-
mioterapia, radioterapia, 
até mesmo a cirurgia para 
a retirada do nódulo, parte 
ou até mesmo a mama toda. 
Dependerá sempre da ava-
liação do médico.

O importante é que as 
pessoas não tenham medo 
de fazer o autoexame e que 
conheçam o próprio corpo, 
para que possam identificar, 
ainda no início, a doença.  
Além dos exames habituais, 
o INCA ainda informa que 
30% dos casos de câncer de 
mama podem ser evitados 
com um estilo de vida de 
hábitos saudáveis como a 
prática de exercícios físicos, 
alimentação regrada, peso 
normal, evitar o consumo de 
bebidas alcóolicas e se pos-
sível, amamentar. Cuide-se!

*carlos alberto reis Freire é 
oncologista clínico do HSANP, 
centro hospitalar da Zona 
Norte de São Paulo (SP)

“Sedentarismo, sobre-
peso/obesidade e consumo 
excessivo de gorduras po-
dem ser classificados como 
‘vilões’ que respondem, em 
especial, pela elevação no 
risco de desenvolvimento de 
tumores que afetam intes-
tino, endométrio, próstata, 
pâncreas e mama”, explica 
o Dr. Daniel Gimenes, onco-
logista do Centro Paulista de 
Oncologia (CPO) – Grupo On-
coclínicas.

Uma orientação divulgada 
no congresso da ASCO tam-
bém indicou que a combina-
ção dieta e atividade física 
é capaz de evitar o apareci-
mento do câncer em até 40% 
dos casos. Ou seja, trata-se 
de uma medida preventiva 
extremamente eficaz que 
está ao alcance do paciente.

O Instituto Nacional do 
Câncer (INCA) indica que pes-
soas de 18 a 64 anos prati-
quem pelo menos 150 minu-
tos de exercícios moderados 
por semana – ou, em média, 
pouco mais de 20 minutos 
por dia. Isso significa que 
pequenos ajustes na rotina, 
como caminhar pequenas 
distâncias, aderir à bicicleta 
como opção de transporte 
ou subir e descer escadas ao 
invés de usar o elevador, po-
dem colaborar para o afasta-
mento da grande maioria dos 
fatores de risco que levam ao 
surgimento da doença.

De acordo com o oncolo-
gista, estes fatores se tornam 
ainda mais preocupantes 
quando levamos em con-
ta sua relação direta com o 
aumento constante nos re-

gistros de casos de câncer 
entre jovens. Dados do Ins-
tituto Nacional do Câncer 
(Inca) apontam que a con-
dição já é a segunda maior 
causa de morte de pessoas 
entre 15 a 29 anos no país, 
perdendo apenas para óbitos 
decorrentes de acidentes e 
violência. Entre 2009 e 2013, 
a entidade estima que 17.500 
jovens morreram em decor-
rência de tumores malignos.

O incentivo à prática cons-
tante de exercícios físicos e 
ingestão de alimentos sau-
dáveis surgem não apenas 
como iniciativas essenciais 
para frear os índices aumen-
tados da doença como tam-
bém forma de potencializar o 
processo de tratamento para 
pessoas com câncer.

Confira 05 passos indica-

dos pelo Dr. Daniel Gimenes 
que contribuem para a redu-
ção global dos riscos de inci-
dência do câncer:

1. Alimentação saudável é 
um hábito que ajuda na pre-
venção ao câncer. A dieta do 
mediterrâneo, que inclui fru-
tas, peixes, grãos e azeite, é 
um excelente exemplo;

2. Na maioria dos casos, o 
câncer de pulmão está asso-
ciado ao consumo de cigarro 
ou derivados. Parando agora, 
sua saúde melhora radical-
mente. Em 1 ano, o risco de 
doenças ligadas a males do 
coração, como infarto, cai 
pela metade. (Dados da SBCT 
– Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Torácica)

3. A prática regular de ati-
vidades físicas ajuda a pre-
venir o câncer. O sobrepeso 

e a obesidade estão relacio-
nados aos seguintes tipos 
de câncer: intestino, endo-
métrio, próstata, pâncreas e 
mama.

4. Existem testes genéti-
cos que possibilitam a per-
sonalização do tratamento 
dos pacientes e, mais do que 
isso, a identificação de risco e 
o diagnóstico precoce de do-
enças hereditárias, incluindo 
o câncer. (Fonte: Idengene)

05. O câncer de pele é o 
tipo mais comum em todo o 
mundo, e pode ser preveni-
do. Evite e exposição ao sol 
entre as 10h às 15h. Use pro-
tetor solar diariamente com 
Fator de Proteção Solar (FPS) 
mínimo de 30

Fonte: Consenso Brasileiro de 
Fotoproteção– Sociedade Brasilei-

ra de Dermatologia
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Quem passou pela Praça 
Dr. Sampaio Vidal no coração 
de Vila Formosa no último 
Sábado 20 de Outubro, pode 
desfrutar de momentos de 
alegria, descontração e muita 
diversão para os pequeninos!

Tudo porque a Base Co-
munitária de Segurança de 
Vila Formosa, Instituição per-
tencente à Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, realizou 
a tradicional Festa do Dia das 
Crianças, uma homenagem 
carinhosa daqueles profis-
sionais de segurança pública 
à todas as crianças de nossa 
região!

A Comandante da Base 
- Sargento Vera Lúcia ressal-
tou que o evento só pode 
ser realizado com apoio da 
comunidade, os quais se des-
tacam Empresas voluntárias, 
Entidades Sociais e Prefeitura 
Regional Aricanduva/Formo-
sa/Carrão.

Durante o evento as crian-
ças brincaram nos brinque-
dos infláveis, ganharam pi-
pocas, doces, bolas e ainda 
puderam apreciar o Corpo 
Musical da Polícia Militar 
que executou lindas canções 
e entoou o Hino Nacional 
Brasileiro, momento este de 
muita emoção para todos os 
presentes!

O Corpo de Bombeiros - 
Posto do Jardim Vila Formosa 
também prestigiou o evento 
com seu caminhão e sob o 
comando do Sargento José 
Roberto Pereira o veículo es-

Os eleitores definiram nes-
te domingo (28) os nomes dos 
14 governadores que devem 
comandar os estados a partir 
de 2019. Os demais 13 gover-
nadores já tinham sido eleitos 
no 1º turno destas eleições. 
Os 27 governadores eleitos 
são filiados a 13 partidos.

O PT foi o partido que con-
quistou mais estados: Bahia, 
Ceará, Piauí e Rio Grande do 

Veja os 27 governadores 
eleitos nas eleições 2018

Norte. Esses estados somam 
30,6 habitantes. Apenas o re-
sultado do Rio Grande do Nor-
te foi definido no 2º turno.

Já o PSDB é a sigla que go-
vernará para mais habitantes 
considerando as projeções da 
população do IBGE. No total, 
59,6 milhões de pessoas se-
rão comandadas por gover-
nadores tucanos em São Pau-
lo, Rio Grande do Sul e Mato 

Grosso do Sul.
O PSL, sigla de Jair Bolso-

naro, eleito presidente neste 
domingo, terá governadores 
em Rondônia, Roraima e San-
ta Catarina. Antes, o PSL só 
tinha conseguido eleger um 
único governador: Flamarion 
Portela, em Roraima, nas elei-
ções de 2002.

Por
Gabriela Caesar/G1

Veja abaixo quem são os 27 governadores eleitos:

Vila Formosa realiza festa em 
homenagem ao Dia das Crianças
Evento realizado pela Base Comunitária de Segurança contou 

com inúmeros apoiadores e a presença da Comunidade

tacionado defronte à Base, 
foi visitado por inúmeras 
crianças, que se encantaram 
com aquela atração, desper-
tando nos pequeninos o de-
sejo de um dia fazer parte da 
honrosa corporação!

A estimativa é que em tor-
no de 1300 pessoas passaram 
pelo local durante o festejo, 
entre tantas personalida-
des, estiveram presentes ao 

evento o Prefeito Regional de 
Aricanduva/Formosa/Carrão 
Jurandir Junqueira, acompa-
nhado de sua assessoria, o 
Comandante do 8ºBPM/M  
Ten. Cel. PM Reges Meira 
Peres, a Srª Sílvia Inez Ma-
chado - Presidente da Socie-
dade Amigos de Vila Formosa  
e José Saciloto  - Presidente 
do Rotary Club São Paulo Vila 
Formosa.

Em Novembro a Vila Matilde
faz 96 anos, veja a programação

No próximo dia 25 de No-
vembro, o bairro de Vila Ma-
tilde completará 96 anos de 
história, progresso e de muitas 
conquistas. Para comemorar 
essa data, a Prefeitura Regio-
nal da Penha está programan-
do uma série de eventos com 
a participação e colaboração 
de lideranças e entidades da 
região.

Mauro Borges, presidente 
do CONSEG da Vila Matilde e 
Coordenador da Campanha 
Droga Mata, informou à nos-
sa reportagem que este ano a 
festa será em dose dupla, pois 
realizará a tradicional Corrida 
de rua e o Show MB com a 
Band FM tudo no mesmo dia.

A PR-Pe em parceria com 
o projeto Mulek de Rua apre-
senta uma novidade aos mo-
radores e frequentadores do 
bairro, Rolimã Fest - Passeio 
de carrinhos de rolimã em ple-
na Av. Dalila.

Programa-se para um dia 
inteiro de muita atividade e 
entretenimento, traga a famí-
lia e venha fazer parte desta 
festa! 

A festa começa às 7h e vai até às 19h, 
Domingo dia 25/11 - venha participar:

corrida e caminhada 
Droga MaTa

5Km e 3Km
A partir das 7h

Inscrições e
informações:

tel.: 2653-1806

Show MB e
BanD FM

A partir das 16h
Artistas confirmados:
Ludmilla, Zé Felipe, 

gustavo Mioto, Sampa 
crew e Felipe araujo

Informações: 
tel.: 2653-1806

rolimã Fest
Passeio com

carrinho de rolimã 
Mulek de rua

A partir das 10h
Informações:

tel.: 3397-5100
Setor de Cultura/Lazer


