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A Associação Cantinho da 
Família se dedicou neste ano 
de 2018 às ações sociais, le-
vando cultura, inclusão social, 
saúde, recreação, esporte, 
cidadania e diversas outras 
funções que visam reduzir as 
diferenças em nossa região. 

...Certa tarde, recebemos 
de uma moradora ao final de 
um evento um abraço e a pes-
soa, com um semblante de 
muita emoção falou: - “Vocês 
realizaram o sonho da minha 
vida, graças ao seu trabalho e 
dedicação com nossa comu-
nidade eu pude conhecer a 
beleza do que é um Teatro.”

União é outra marca de 
nossos trabalhos. A Socieda-
de Amigos de Vila Matilde, 
realizou em sua sede, no ano 
de 2018 o 5º Carnaval kids e 
sentimo-nos extremamente 
realizados em poder contri-
buir com um evento familiar, 
que aproximou as famílias e 

trouxe muita diversão para a 
região da Vila Matilde.

Nosso trabalho é feito 
com muita dedicação, muita 
doação e muito carinho. Doa-
ções de livros, peças teatrais, 
distribuição de Ovos de Cho-

colates, passeios em Museus, 
Teatros, Clubes aquáticos e 
Circos nos fizeram recarregar 
as energias diante dos olha-
res encantados das crianças 
beneficiadas.

Parcerias importantes 

Cantinho da Família realizou muitas ações 
sociais em prol da comunidade em 2018

foram firmadas no decor-
rer deste ano, citamos como 
contribuintes dos nossos tra-
balhos o Centro Cultural da 
Penha, a Rede SESC, O Cine 
Marabá, A Sorridents das uni-
dades Itaquera e Guaianases, 
ao Circo Top e The Black Cir-
cus, as U.B.S.´s de Vila Matilde 
e Vila Chabilândia, Grupo de 
Ginástica Melhor Idade, Casa 
de Idosos São Lázaro, CB Fit-
ness, Teatro Artur Azevedo e 
Teatro Alfredo Mesquita, L.W. 
Promoções e Eventos, Ga-
briella Morais, Buzzum, Cam-

panha Droga Mata & Esporte 
Salva, Jornais Infoleste e MB 
Mais Brasil, Associação Uni-
dos de Vila Bancária e Frente 
Paulista pela Moradia, Escola 
Professora Maria Augusta de 
Avila, Escola Rita de Silva Pau-
lo, ABAPE, Museu Catavento, 
Allibus Transportes, Família 
Milton Leite e Waldir Júnior. 
Todos são Peças fundamen-
tais na construção de uma so-
ciedade mais igualitária.

Encerraremos o ano com a 
marca de mais de 2.300 ces-
tas de alimentos doadas pela 

empresa Allibus Transportes 
e distribuídas a sete comu-
nidades do nosso entorno. 
Mais de 9.000 pessoas foram 
diretamente beneficiadas 
com nossas ações. Um traba-
lho sério, realizado com muita 
dedicação, doação, volunta-
riado e com o apoio de pes-
soas engajadas em construir 
um pais melhor para todos.

Desejamos a todos um Fe-
liz Natal e um próspero ano 
novo, repleto de muita Paz, 
Saúde e Felicidades. São os 
nossos sinceros votos.

Viviane Arroyo, presidente da Assoc. Cantinho da Família

Tarifa dos ônibus de SP, Metrô e trens 
da CPTM sobe para R$ 4,25 em 2019

Valor do aumento ficou acima do índice de inflação da Fipe de 3,63% - um reajuste de 6,25%

A tarifa do trans-
porte público 
de São Paulo 

vai subir para R$ 4,25 
em 2019, segundo infor-
mações do Bom Dia São 
Paulo(TV GLOBO). O au-
mento será válido para 
as passagens de ônibus, 
Metrô e trens da Com-
panhia Paulista de Trens 
metropolitanos (CPTM).

O reajuste deve en-
trar em vigor no dia 6 de 
janeiro. Neste ano, o va-
lor unitário dos bilhetes 

foi de R$ 4.
O índice de inflação 

da Fipe neste ano foi 
de 3,63%. Se o aumen-
to refletisse o índice, o 
valor da passagem seria 
de R$ 4,14. No entanto, 
os governos municipal 
e estadual alegam que 
esse valor dificultaria o 
troco. Além disso, eles 
argumentam que o va-
lor unitário do bilhete 
de R$ 4,25 não repõe as 
perdas.

Fonte: G1.globo.com
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Vendedor usa smoking e gravata borboleta 
para vender água nos semáforos de Itaquera

Quarenta segundos. Esse é 
o tempo que Gilson dos Santos, 
43, tem para vender seu produto. 
Antes que os carros arranquem 
no semáforo verde, ele tem que 
convencê-los a comprar água, 
fazer o troco e, por vezes, posar 
para fotos na região do Metrô Ita-
quera, na zona leste de São Paulo.

Para se diferenciar e driblar o 
preconceito, Gilson apostou no 
traje. Um smoking preto, camisa 
social, gravata borboleta, óculos 
e um microfone conectado a uma 
caixinha de som presa à cintura, 
que amplia a voz por cerca de 10 
metros.

“Logo que comecei eu vinha 
de calça jeans e camiseta. As pes-
soas subiam os vidros dos carros 
na minha cara, por preconceito, 
ou medo”, afirma. “Fiz R$ 30 em 
um dia. Quando tive a ideia de vir 
com essa roupa e também servir 
como um garçom, tive a surpresa, 
faturei R$ 180, mas não é sempre 
que ganho isso”.

Ele ainda é pastor de uma 
igreja que fundou em A.E Carva-
lho, bairro da zona leste, onde 
mora. Em um dia ensolarado o 
termômetro da rua marca 26 
graus e ajuda a liberar as garrafas 
geladas, guardadas em um balde 
de gelo.

Gilson fazia parte dos 11,9% 
de desempregados no Brasil (de 
acordo com últimos dados divul-
gados do IBGE), quando perdeu 
a vaga de limpador de vidros de 
edifícios, há três anos. Decidiu 

Microfone, smoking, gravata e óculos são o uniforme 
de trabalho de Gilson dos Santos

O Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) ficará mais 
barato em São Paulo em 
2019 e as datas de venci-
mento já estão disponíveis 
para consulta. A tabela de 
valores venais registra que-
da nominal de 3,34%%, em 
média, nos preços de venda 
praticados no varejo, segun-
do levantamento apurado 
pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), 
A tabela e o calendário foram 
publicados pela Secretaria da 
Fazenda no Diário Oficial do 
Estado.

O levantamento da Fipe é 
referente a 11.556 diferentes 
marcas, modelos e versões 
de veículos. A pesquisa, base-
ada nos valores de mercado 
de setembro de 2018, com-
parada ao mesmo período de 
2017, identificou maior que-
da de preços de venda para 
caminhões usados, que apre-
sentaram recuo de 4,72%. 
Os ônibus e micro-ônibus 
tiveram redução de 3,67%, 
seguidos dos utilitários, com 
redução de 3,52%%. Os pre-
ços de venda de motocicletas 
tiveram queda de 3,30% e 
automóveis fecharam 3,26% 
abaixo do valor apurado no 
ano anterior.

As alíquotas do imposto 
permanecem inalteradas. 
Os proprietários de veículos 
movidos à gasolina e os bi-

IPVA 2019 será, em média, 3,34% mais
barato para proprietários paulistas

combustíveis recolherão 4% 
sobre o valor venal. Veículos 
que utilizam exclusivamente 
álcool, eletricidade ou gás, 
ainda que combinados entre 
si, têm alíquota de 3%. As 
picapes cabine dupla pagam 
4%. Os utilitários (cabine sim-
ples), ônibus, micro-ônibus, 
motocicletas, motonetas, 
quadriciclos e similares reco-
lhem 2% sobre o valor venal. 
Os caminhões pagam 1,5%.

A frota total de veículos 
no Estado de São Paulo é de 
aproximadamente 25,1 mi-
lhões. Destes, 17,4 milhões 
estão sujeitos ao recolhi-
mento do IPVA, 300 mil estão 
isentos por terem mais de 20 
anos de fabricação ou são 
considerados isentos, imunes 
ou dispensados do pagamen-
to (como taxistas, pessoas 
com deficiência, igrejas, en-
tidades sem fins lucrativos, 
veículos oficiais e ônibus/
micro-ônibus urbanos).

A Fazenda prevê arreca-
dar R$ 14,9 bilhões com o 
IPVA em 2019. Deste total, 
descontadas as destinações 
constitucionais, o valor é re-
partido 50% para os municí-
pios de registro dos veículos, 
que devem corresponder ao 
local de domicílio ou resi-
dência dos respectivos pro-
prietários, e os outros 50% 
para o Estado. Os recursos do 
imposto são investidos pelo 
governo estadual em obras 

de infraestrutura e melhoria 
na prestação de serviços pú-
blicos como os de saúde e 
educação.

MAIOR valor para veículo tipo AUTOMÓVEL:
Marca/Modelo: 1081560 – I/FERRARI F12 TDF

Ano de fabricação: 2016 Frota: 2 
Valor: R$ 3.982.466,00 - Valor de IPVA: R$ 159.298,64

Calendário de pagamento
Os contribuintes podem 

pagar o IPVA 2019 em cota 
única no mês de janeiro, com 

desconto de 3%, ou parcelar 
o tributo em três vezes, de 
acordo com o final da placa 
do veículo (iniciando o pri-
meiro pagamento em janeiro 
e as outras duas parcelas nos 
meses de fevereiro e março). 
Também é possível quitar o 
imposto no mês de fevereiro 
de maneira integral, sem des-
conto.

Oportunamente, os pro-
prietários deverão observar 
o calendário de vencimento 
por final de placa. Para efe-
tuar o pagamento do IPVA 
2019, basta o contribuinte se 
dirigir a uma agência bancá-
ria credenciada, com o nú-
mero do RENAVAM (Registro 
Nacional de Veículo Automo-

tor) e efetuar o recolhimento 
no guichê de caixa, nos ter-
minais de autoatendimen-
to, pela internet ou débito 
agendado ou outros canais 
oferecidos pela instituição 
bancária.

Atraso de pagamento
O contribuinte que deixar 

de recolher o imposto fica 
sujeito a multa de 0,33% por 
dia de atraso e juros de mora 
com base na taxa Selic. Pas-
sados 60 dias, o percentual 
da multa fixa-se em 20% do 
valor do imposto.

Permanecendo a inadim-
plência do IPVA, o débito será 
inscrito e, como consequên-
cia, a multa passará a 40% 
do valor do imposto, além 
da inclusão do nome do pro-
prietário no Cadin Estadual, 
impedindo-o de aproveitar 
eventual crédito que possua 
por solicitar a Nota Fiscal 
Paulista. A partir do momen-
to em que o débito de IPVA 
estiver inscrito, a Procurado-
ria Geral do Estado poderá 
vir a cobrá-lo mediante pro-
testo.

Após o prazo para licencia-
mento, conforme calendário 
do Detran, a inadimplência 
do IPVA impedirá de fazê-lo. 
Como consequência, o veícu-
lo poderá vir a ser apreendi-
do, com multa aplicada pela 
autoridade de trânsito e sete 
pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH).

Calendário de vencimento 
do IPVA 2019

Gilson é pastor na igreja que fundou e está montando 
um pequeno mercado com o dinheiro da venda de água

não procurar um novo cargo na 
área e iniciou a atividade de ven-
da no farol por conta própria.

Ele já fez um curso para tra-
balhar como garçom e, no último 
emprego formal, recebia o salário 
de R$ 1.800 mensais. Hoje, con-
segue até R$ 3 mil.

“Se for para receber pouco 
como recebia registrado, eu pre-
firo ficar desempregado. Faço 
meus bicos aqui no farol e às ve-
zes de garçom também. Desde 
que comecei aqui nunca mais 
passamos dificuldade em casa. A 
água matou minha sede de todas 
as formas”, comenta. 

Debaixo do sol forte, ele se 
preocupa em andar como se des-
filasse em uma festa de gala em 
meio aos carros, motos e ônibus, 
vendendo cada garrafa de água 
por R$ 2. “Precisa ter carisma e 

técnicas de venda. É preciso saber 
lidar com o público e ter higiene, 
minhas mãos sempre estão lim-
pas e com unhas aparadas”. 

Gilson mora com a mulher e 
a filha de 12 anos. Poucas horas 
depois que ele inicia o trabalho, 
por volta das 10h, ela passa e 
pede dinheiro para comprar lan-
che no curso. Ele enfia a mão no 
bolso e entrega as poucas notas 
que havia ganhado para a menina 
que ia para um curso técnico de 
telemarketing.

O dinheiro conseguido com 
as vendas de água também está 
estimulando a abertura de um 
negócio. “Estou montando um 
mercadinho lá perto de casa [A.E 
Carvalho] e também já consegui 
comprar um carro, tudo com di-
nheiro da venda de água aqui no 
farol”, diz.

“Mas não é fácil, é preciso ter 
personalidade e aguentar ficar 
debaixo do sol com essa roupa 
também. Chego à noite em casa 
com a cabeça estourando muitos 
dias”.

Ele segue rigorosamente o 
horário das 10h às 18h, de do-
mingo a domingo. As folgas são 
determinadas pela previsão do 
tempo, apenas em dias de chuva.

“Vender água qualquer um 
vende. O que precisa ter é o di-
ferencial e o meu é o marketing. 
A cada três dias troco o estilo da 
vestimenta, vario entre smoking, 
terno, gravata e às vezes um 
avental de garçom”, explica.

Ao mesmo tempo, ele já en-
frentou problemas com a fisca-
lização de ambulantes que tra-
balham sem registro, conhecida 
como “o rapa”. “Eles disseram 
que iriam levar tudo, minha von-
tade foi de chorar mesmo. Só não 
chorei porque seria muita humi-
lhação. Mas eles [agentes da fis-
calização] viram meu estado e me 
liberaram com a mercadoria”, diz 
constrangido.  

Desse dia em diante, ele evita 
ir ao semáforo em dias de jogos 
no Itaquerão, ocasiões em que 
esse tipo de fiscalização aumen-
ta.

Gilson é natural de Recife (PE) 
e antes de encarar o semáforo, 
diz ter passado por dificuldades 
com drogas. “Tirando crack, eu 
usei tudo que você possa imagi-
nar e a pior de todas foi o álcool”.

Diz ter superado o problema 
com ajuda da igreja que frequen-
tava. Aos 18 anos, decidiu vir para 
São Paulo.

“Lá de casa, sempre fui o que 
mais gostou de desafios. Vim 
para cá sozinho, sem emprego e 
sem família. Vendi pano de chão 
na rua e trabalhei em obra de 
construções. Foi aqui que cresci, 
me casei e construí minha famí-
lia”.

Em São Paulo, o recifense 
também retomou os estudos que 
havia abandonado aos 17 anos. 
“Eu tinha muita dificuldade, re-
provava em muitas matérias, mas 
sei que educação é importante, 
então voltei para escola aos 36”.

Com o ensino médio comple-
to, ele prestou o vestibular para 
estudar em diferentes universi-
dades privadas. Passou em todas, 
nos cursos de jornalismo, gestão 

de segurança privada e direito. 
Mas, por questões financeiras, 
nunca pode nem sequer fazer a 
matricula nos cursos.

A porta para que Gilson en-
trasse no ensino superior foi 
aberta por uma faculdade que 
lhe ofereceu uma bolsa integral 
em um curso de teologia. Forma-
do, ele fundou a Igreja Apostólica 
Plenitude de Cristo. “O pessoal às 
vezes me conhece no farol e de-
pois vai na igreja”, afirma.

“Meu sonho é poder voltar 
a estudar gestão de segurança, 
mas isso só quando tiver condi-
ção financeira. Trabalhar aqui no 
farol é igual a água do mar, tem 
hora que vem arrebenta, mas 
tem hora que é muito devagar”, 
desabafa.

Giacomo Vicenzo
Agência Mural

Fotos: Giacomo Vicenzo/Agência Mural
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Cuidado no Trânsito

Motivadas por férias es-
colares, festividades e a alta 
temporada de verão, muitas 
famílias devem arrumar as 
malas e pegar estradas nas 
próximas semanas. A espera 
por momentos de lazer pode 
dar lugar a alguns transtor-
nos e até mesmo tragédias, 
sobretudo por conta do au-
mento do tráfego nas rodo-
vias. Segundo o DATASUS, 
órgão do Sistema Único de 
Saúde, em todo Brasil, mais 
de 3,5 mil pessoas morrem 
por mês no trânsito. Em de-
zembro, principalmente nos 
últimos dias do ano, o núme-
ro chega a aumentar 12%.

A começar pela estatísti-
ca do Observatório Nacional 
de Segurança Viária (ONSV), 
que indica que 90% dos aci-
dentes de trânsito no Brasil 
são causados por falhas hu-
manas, os fatores associados 
à negligência estão entre os 
mais praticados por moto-
ristas. Verificar as condições 
de pneus e estepes antes das 
viagens, por exemplo, dimi-
nui os riscos de perda de con-
trole do veículo ao transitar 
nas estradas. Outra atitude 

Um acidente de trânsito domingo(09), no km 269 da BR 287, 
em Santa Maria, resultou na morte de um jovem de 21 anos

MORTES NO TRÂNSITO AUMENTAM 
12% NO MÊS DE DEZEMBRO

negligente é a falta de utili-
zação de cadeirinhas e dis-
positivos de segurança, que 
de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), são 
equipamentos capazes de 
reduzir a mortalidade entre 
70% e até 80% das crianças.

O uso de celular ao vo-
lante é mais um ato preocu-
pante. Dados da Associação 
Brasileira de Medicina de Trá-
fego (Abramet) indicam que 
esta é a terceira maior causa 
de fatalidades de trânsito no 
país, responsável por tirar 
a vida de cerca de 150 pes-
soas diariamente. Segundo 
a especialista em simulado-
res de direção e diretora da 
ProSimulador, Sheila Borges, 
essa conduta também pode 
ser mudada. “A segurança 
das pessoas deve ser trata-
da como prioridade. Bastam 
quatro segundos com o carro 
a 80 km/h para acontecer um 
acidente grave. Esperar até 
a próxima parada em algum 
posto ou encostar o veículo 
em área permitida para res-
ponder mensagens e fazer 
ligações é uma ação simples 
que pode fazer toda a dife-

rença e ajudar a preservar 
vidas”, orienta.

Excesso de velocidade
No ano passado, de acor-

do com um levantamento 
divulgado pela Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), somente 
nas rodovias federais foram 
registrados 89,3 mil aciden-
tes graves, que resultaram 
em 6,2 mil mortes e 83,9 mil 
feridos. Destas eventualida-
des, o excesso de velocidade 
foi responsável por pouco 
mais de mil óbitos e 9,6 mil 
feridos.

Para a especialista em 
educação digital e diretora 
da Procondutor, Claudia de 
Moraes, a conduta impru-
dente está inserida na cul-
tura do motorista brasileiro. 
“Infelizmente, quando diri-
gem com a velocidade acima 
do permitido, os condutores 
acreditam que nada pode 
acontecer e que ultrapassar 
o limite é normal. Porém, em 
um simples desvio de aten-
ção no percurso ou até mes-
mo por conta da pressa, ele 
não enxerga um motociclista 
no ponto cego, um pedes-
tre ou animal nas vias e isso 

pode trazer consequências 
irreparáveis”, afirma Claudia.

Condições das estradas
são obstáculos

Ainda que as falhas hu-
manas tragam os maiores 
prejuízos no trânsito, existem 
também outras causas que 
contribuem com infrações e 
acidentes, como a precarie-

dade das rodovias em algu-
mas regiões, má sinalização, 
buracos, entre outros.

Segundo a especialista em 
mobilidade humana e geren-
te do Instituto Mobih, Vivia-
ne Chaves, departamentos 
e órgãos de trânsito podem 
contribuir ainda mais com a 
diminuição desses índices. 

“Debater medidas que tra-
gam segurança e chamar a 
atenção da sociedade para 
o número de acidentalida-
de e mortes no trânsito por 
meio de mais campanhas de 
conscientização e ações edu-
cativas seriam fundamentais 
para mudar esse cenário”, 
conclui.

Especialistas alertam sobre os principais riscos de acidentes e 
óbitos nas estradas e sugerem ações simples para evitá-los

Única universidade 
pública virtual
gratuita do país

Única universidade 
pública virtual
gratuita do país

Secretaria de EducaçãoSecretaria de Educação

8 cursos de graduação 
com ensino padrão USP, 
Unicamp e Unesp.

42 mil vagas gratuitas. 

 Aluno de Engenharia da Computação

 Leonardo é defi ciente visual e teve 
 o material adaptado para sua condição.

Leonardo Ferreira

330 polos com
infraestrutura física para 
atividades presenciais 
em 287 municípios. 

Saiba mais em
      univesp.br

COM A UNIVESP, 
A EDUCAÇÃO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO MELHOROU. 
A VIDA DO LEONARDO 
TAMBÉM.
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A prefeitura de São Paulo 
informou que será de cinco 
meses o prazo para a conclu-
são das obras de recuperação 
do viaduto na interligação da 
pista expressa na Marginal Pi-
nheiros, próximo à Ponte do 
Jaguaré, que cedeu no dia 15 
de novembro. O custo total 
será de R$ 30 milhões.

O prefeito Bruno Covas 
disse que o montante poderá 
ser ressarcido futuramente 
pelo governo estadual, mas 
que, em princípio, o valor 
será desembolsado pela pró-
pria prefeitura. A empresa 
contratada, em caráter emer-
gencial, foi a JZ Engenharia e 
Comércio. “A prefeitura tem 
assumido toda a responsabi-
lidade sobre as previdências 
que estão sendo tomadas no 
viaduto”, declarou.

Prefeitura de SP usa macacos hidráulicos para nivelar viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros

Recuperação do viaduto que cedeu em 
São Paulo vai demorar até 5 meses

Causas
As causas do rompimento 

da ponte foram apontadas 
pela prefeitura como uma 

composição de fatores. Foram 
identificados fadiga do con-
creto e defeitos ocultos (não 
identificáveis em inspeção vi-

sual), como a ruptura na par-
te intermediária de uma viga, 
que dobrou e se apoiou sobre 
o pilar. “Vamos reformar os 

pilares, reparar a viga e fazer 
o reparo no tabuleiro”, disse 
Vitor Aly, secretário municipal 
de Infraestrutura e Obras.

De acordo com o secretá-
rio, a obra mais importante e 
que demandará maior tem-
po é o reparo do tabuleiro. 
Nele, algumas das fissuras, 
que chegavam a 5 milímetros, 
terão de receber preenchi-
mento com resina. “Vamos 
remover o concreto compro-
metido, reconstituir a lage de 
fundo e reforçar com fibras de 
carbono”, disse.

Após ser erguido, no úl-
timo dia 2, segundo o secre-
tário, foi possível notar que o 
viaduto apresentava desgaste 
desigual. “Depois que coloca-
mos os macacos hidráulicos, 
a gente percebeu que houve 
encurtamento não simétrico 

do tabuleiro. Em um dos la-
dos, teve um encurtamento 
maior que no outro. No pro-
jeto inicial, era para [o tabu-
leiro] se deformar por igual e 
simetricamente”, explicou o 
secretário. Além disso, o pon-
to que cedeu era onde havia 
mais tensão de impacto.

A prefeitura descartou a 
necessidade de demolição do 
viaduto, já que demoraria até 
três anos para que um novo 
viaduto ficasse pronto. Além 
disso, demandaria processo 
licitatório e os gastos estima-
dos seriam de R$ 70 milhões. 
O prefeito reforçou que serão 
feitos laudos para avaliar a 
situação de 185 pontes e via-
dutos em São Paulo, a fim de 
evitar novos acidentes.

Por Fernanda Cruz

Agência Brasil

Mato “toma conta” de calçadas na
Avenida Pasteur na Vila Matilde

Moradores do bairro de 
Vila Matilde andam recla-
mando da manutenção da 
PMSP sobre a limpeza de cal-
çadas e sargetas na região.

Dona Aparecida M. Fei-
tosa enviou foto à redação 
onde comenta que na Ave-
nida Pasteur próximo a Rua 
Joaquim Marra, o mato está 
tomando conta das calçadas 

e as pessoas estão com di-
ficuldades para transitar no 
local.

Outro morador do bair-
ro, Sr. Osny Sanchetta, des-
de junho vem reclamando 
de buracos na Rua Inácio da 
Costa - Vila Dalila - onde o 
asfalto e o “meio-fio” estão 
afundando e comprometen-
do a segurança de pedestres 

e veículos.
Resposta PR-PE

A Subprefeitura Penha 
informa que realizará o 
serviço de corte de mato, 
a partir desta quarta-feira 
(19), na Avenida Pasteur. 
Em relação ao tapa-buraco 
na Rua Inácio Costa, o servi-
ço será executado até o final 
deste mês de dezembro.
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Coluna: O aluno e a imprensa comunitária

Matéria enviada pela aluna Giulia Moreira de Almeida – 9º ano A
do ensino fundamental da  EMEF Assad Abdala - Jd. Maringá  

contato: emefaabdala@prefeitura.sp.gov.br

tudo que possa acontecer.
A vida é assim, terá mo-

mentos ótimos e momen-
tos bem complicados, irá 
acontecer muita coisa que 
poderá te destruir e tudo 
bem, faz parte, mas você 
não pode deixar isso te 
afetar mais que uma noite.

A vida é uma só, en-
tão viva sem medo, cante, 
dance sem parar, ria alto, 
faça amizades novas, via-

A vida é estranha né? 
Passa como um sopro e 
pensamos: o que real-
mente importa?

Sou nova ainda, mas 
para mim o que real-
mente importa é sua 
família que estará com 
você não importa o que 
aconteça, os amigos 
verdadeiros que são 
poucos e acima de tudo 
sermos felizes apesar de 

je sempre que puder, 
fique do lado de quem 
ama e ame sem medo, 
apenas viva porque 
quando você menos es-
perar a vida já passou 
e você perceberá que o 
que realmente importa 
são as coisas mais sim-
ples e que nunca serão 
compradas mesmo com 
todo o dinheiro do mun-
do. 

Momento Inside Shows
CINEMA: Se você gosta dos heróis da DC comics não pode perder Aquaman que chegou 
nas telonas no dia 14. Com direção de James Wan, o filme de origem do herói aquático 
que já tinha aparecido em Liga da Justiça, chega para mostrar a importância da história do 
personagem. Com grandes efeitos especiais e uma fotografia de encher os olhos, Aqua-
man vale a pena ser assistido nos cinemas e se possível 3D. Jason Momoa retorna sendo 
o herói, Nicole Kidman como rainha de Atlanta, Amber Heard como Mera e Patrick Wilson 
como o vilão Orm. 
Pra quem curte uma comédia brasileira, o filme Minha Vida em Marte estreia nos cinemas 
no dia 24. O filme conta a história de Fernanda que está em crise com seu casamento de 
anos e pede ajuda ao sócio Aníbal para saber se dá um fim ao casamento ou tenta salva-
-lo. Com direção de Susana Garcia, o filme conta com grande elenco como Paulo Gustavo, 
Mônica Martelli e Marcos Palmeira.

MÚSICA: O cantor Zayn lançou no dia 14 o seu segundo álbum de estúdio chamado Icarus 
Falls. O novo álbum do cantor chega com um estilo mais hip/hop e R&B e conta com par-
ceiras como Timbaland e Nicki Minaj. Uma grande surpresa foi à quantidade de músicas 
contidas no álbum, são 27 canções para todos os gostos, vale a pena escutar esse novo 
trabalho do ex One Direction. 
A cantora brasileira Sandy lançou seu novo projeto musical chamado Nós, Voz, Eles. Este é 
o terceiro disco de estúdio da cantora e conta com produção de Lucas Lima. O álbum apre-
senta oito parceiras com vozes conhecidas pelo publico, Xororó, Iza, Maria Gadú, Thiagui-
nho, Anavitória e outros.

Por Luccas Callejon
Canal no Youtube: Inside Shows
Instagram: LuccasCallejon

Entretenimento & Reflexão

“O que realmente importa”

2019

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

Agende sua prova de 

Preço

desconto

promocional

Desejamos,
aos nossos
leitores e
parceiros,

um Feliz Natal, 
um próspero
Ano Novo e,

que em 2019,
possamos

mais uma vez
oferecer a vocês
o nosso melhor.

Desejamos,
aos nossos
leitores e
parceiros,

um Feliz Natal, 
um próspero
Ano Novo e,

que em 2019,
possamos

mais uma vez
oferecer a vocês
o nosso melhor.
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Após cinco meses 
de preparação, Lu-
ana Piovani finali-

zou as malas para deixar o 
Rio de Janeiro para morar 
em Portugal. A atriz não 
segurou a emoção ao fa-
lar sobre a mudança com 
os seguidores do Insta-
gram no útlimo domingo 
16/12. 

“Depois do terceiro dia 
de bazar, DJ e muito gin, 
chegou a hora. Estou fa-
zendo a mala. Sensação 
boa, mas estranha. Boa, 
porque foi escolha nossa. 
Eu escolhi vir para o Rio 
aos 19 anos e estou esco-
lhendo ir embora dele aos 
42. Mas estranha, porque 
não deixa de ser uma rup-
tura, um rompimento. Ui, 
ui, emoções, emoções. 
Eu tenho que continuar 
a arrumar as malas por-
que daqui a pouco a gen-
te pega o carro e deixa a 

casa amarela. Em direção 
a Búzios e depois Portu-
gal”, contou.

Em seu canal do Youtu-
be, Piovani contou que a 
falta de segurança no Bra-

sil e os filhos, Dom, Bem e 
Liz, foram os grandes mo-
tivos para deixar o país.

“Tive vontade de sair 
do Brasil porque tive fi-
lhos e percebi que a 
violência está chegando 
bem perto de mim e de-
les. “Fiquei imaginando 
a vida dele [Dom] maior, 
na pré-adolescência. Eu 
a vida inteira fui na casa 
das minhas amigas, an-
dava de bicicleta, passea-
va. Como vai ser? Aquele 
garoto que só anda de 
carro blindado, de bici-
cleta dentro do condomí-
nio, não pode ir pra praia 
de bike?. Eu quero que 
ele ande de ônibus, que-
ro dar asas para o meu 
filho. Não quero que seja 
o garotinho de classe 
média alta que vive den-
tro de uma bolha. Esse é 
o motivo mais forte”, ex-
plicou.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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2/in — it. 3/see. 4/fuso. 6/elogio — rondar.

PASSATEMPO

LUANA PIOVANI ChORA AO 
PREPARAR MALAS PARA DEIxAR 

BRASIL: ‘UMA RUPTURA’

PERNIL DE 
CARNEIRO ASSADO

CULINÁRIA

INGREDIENTES:
1 pernil de carneiro (1,5 kg 
a 2 kg em média)
2 cebolas médias
4 dentes de alho
1 copo americano de 
vinagre de vinho tinto
1 copo americano de água
2 colher de sopa de sal
1 colher de café de pimenta 
do reino (moída na hora) 
ou alternativamente 1 
pimenta dedo de moça, 
sem pele e sementes
3 a 4 folhas de manjericão
2 a 3 folhas de hortelã
1 maço de salsinha picada

Modo de preparo:
Na véspera: Lave o pernil 
e retire as glândulas e todo 
excesso de gordura do 
pernil.
Bata todos os ingredientes 
no liquidificador.
Injete o tempero na carne 
com seringa própria para 

HORÓSCOPO

Troque experiências com 
colegas e aproveite as 
oportunidades. Nas horas 
livres, procure recarregar 
as baterias. Na conquista, 
vai se dar bem e até capri-
char no visual. Vida a dois 
cheia de carinho e calor!

LEÃO 
(22/07 a 22/08)

VIRGEM  
(23/08 a 22/09)

Sua ambição vai dar as car-
tas, garantindo progresso 
na carreira. Paixão com 
boas energias, mas é pre-
ciso ter jogo de cintura e 
evitar a rotina. Na paque-
ra, espere aventuras e até 
reencontro com ex-amor.

Foque suas metas e co-
loque seus planos em 
prática sem tirar os pés 
do chão. Pode se envol-
ver em caso secreto se 
estiver só. Na união, va-
lerá a pena reforçar a 
confiança e pegar leve 
no seu desejo de posse.

GÊMEOS
(21/05 a 20/06)

CÂNCER 
(21/06 a 21/07)

Você vai correr atrás dos 
seus sonhos profissio-
nais. Viagem pode exigir 
dose extra de atenção. 
Saia da rotina para aque-
cer a paixão. Colega vai 
incentivar a conquista 
e sua vontade será se 
comprometer pra valer.

Com foco, pode assumir 
novas responsabilidades 
no seu trabalho. Astral 
favorável para acertar 
pendência em casa. Vida 
afetiva feliz! Se estiver 
só, talvez uma ex-paixão 
mexa com os seus desejos.

Atuar em equipe será po-
sitivo no serviço, mas não 
deixe de tomar iniciativas. 
Apoio e confiança serão 
fundamentais para a saú-
de do seu romance. Aten-
ção para um ex-amor, 
que pode se reaproximar.

CAPRICÓRNIO 
 (22/12 a 20/01)

SAGITÁRIO 
(22/11 a 21/12)

Não misture dinheiro 
com amizade. Chegou a 
hora de transformar suas 
ideias em realidade. Tra-
balho em equipe vai fazer 
o serviço render mais. Na 
paquera, vem novidades 
por aí. Participe mais dos 
interesses do par.

Cuide melhor do seu 
bem-estar. Trabalho em 
equipe ou sociedade vai 
precisar de jogo de cintu-
ra. Terá mais determina-
ção no emprego. Tome a 
iniciativa na paixão. Pla-
nos com seu amor estão 
favorecidos.

AQUÁRIO  
(21/01 a 19/02)

PEIXES 
(20/02 a 20/03)

Bom momento para fe-
char negócio ou planejar 
viagem. Melhor ignorar 
as fofocas. Na paquera, 
seu bom humor deixa o 
astral mais leve. Vai que-
rer proteger quem ama, 
mas tome cuidado com o 
ciúme.

Sua intuição será sua 
aliada no trabalho: use-
-a para tomar decisões e 
captar as intenções das 
pessoas. Hora de organi-
zar as contas. Romance 
protegido. Na paquera, 
espere um clima de mis-
tério e emoção.

ÁRIES
(21s/03 a 20/04)

TOURO 
(21/04 a 20/05)

Se estiver sem emprego, 
parente poderá lhe dar 
dicas. Boa fase para es-
tudar e renovar o visual. 
Vai curtir momentos de 
erotismo com quem ama. 
Caso esteja só, é melhor 
diminuir sua lista de exi-
gências.

Sua dedicação ao traba-
lho será notada e é pro-
vável que consiga uma 
grana extra. Ótimo mo-
mento para fazer uma fe-
zinha. Siga sua intuição! 
Programa empolgante 
pode aproximar você da 
pessoa amada.

LIBRA 
(23/09 a 22/10)

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)

Filhos motivaram mudança 
da atriz: ‘Violência 

chegando perto’

Serviços Gráficos

Solicite um 
orçamento:

11 2653-1806

11 99114-1781 
Lucia

E muito 

mais!E muito 

mais!

Saiba como cuidar  disso 
com a dica  de Patrícia Elias, 
que é profissional com Gra-
duação em Estética e Cosme-
tologia com diversas especia-
lizações nesses temas. 

Confira a receita: 
•Meia batata sem casca(bata 
no liquidificador)
•Óleo de coco Extra virgem 
(1colher)
•Vinagre de maçã (1 tampa 
bem cheia).

Passar com um algodão.
Usar somente a noite 

(Não pode ser usada de dia)
Pela manhã, lave a região 

BELEzA

e proteja com filtro solar. No 
caso da axila, não utilize de-
sodorante (no lugar deste, 
aplique Leite de Magnésia 
durante o perído de trata-
mento).

Manchas nas axila, virilha, 
joelhos e cotovelo? 

isso.
Se não tiver, fure bastante 
a carne para penetrar o 
tempero.
Deixe marinando na 
geladeira por pelo menos 
12 horas, de preferência 
dentro de um saco, para 
o tempeiro penetrar por 
igual.

No dia de servir:
Coloque o pernil em um 
refratário e cubra com 
papel alumínio.
Coloque no forno a 180ºC 
e deixe cozinhar por cerca 
de 1 hora.
Retire o papel alumínio e 
asse até dourar (mais ou 
menos 1 hora).
Durante o tempo em que 
estiver assando, coloque, 
aos poucos água na 
assadeira para não secar.
Sirva com arroz, salada de 
rúcula ou agrião.



São Paulo/SP - Dezembro/2018 7

SAÚDE & BEM ESTAR

O câncer de pele é um 
tipo de tumor que poderia ser 
combatido com medidas sim-
ples, como usar protetor solar 
corretamente e evitar exposi-
ção nos horários de sol forte

O câncer de pele continua 
sendo o mais incidente entre 
a população brasileira. Foram 
190 mil casos registrados em 
2014, segundo estimativa do 
INCA (Instituto Nacional do 
Câncer), com expectativa de 
que a doença faça ao menos 
duas mil vítimas fatais. Essa 
alta incidência acontece pela 
exposição excessiva aos raios 
nocivos do sol. O estrago é 
cumulativo e, ao longo dos 
anos, ele pode se consolidar 
como um tumor. Com a che-
gada do verão e das festas de 
dezembro, o risco de exposi-
ção excessiva ao sol aumenta.

Uma das medidas mais 
eficazes para a prevenção 

A 12º edição da Virada Es-
portiva, que aconteceu neste 
fim de semana em São Paulo, 
atingiu todas as expectativas 
estabelecidas pela Secretaria 
de Esportes e Lazer (SEME) e 
pela Prefeitura Municipal. O 
evento se aproximou do re-
corde de público das edições 
anteriores com a participa-
ção de mais de 2,1 milhões 
de pessoas. A Virada, que 
terminou às 18h deste do-
mingo (2), contou com cerca 
de 2 mil atividades esportivas 
e de lazer em 400 pontos es-
palhados em várias regiões 
da cidade.

Além das atividades tra-
dicionais disponibilizadas 
nos 47 Centros Esportivos e 
255 Clubes da Comunidade 
(CDC), como aulas de hidro-
ginástica, recreação para 
crianças, dança, basquete, 
futebol, vôlei, karatê, judô 
e tênis; essa edição contou 
com novidades como o Simu-
lador de Voo, na Praça Heróis 
da Força Expedicionária Bra-
sileira, em Santana; o Coru-
jão Angels Volley, evento de 
vôlei voltado exclusivamente 
para o público LGBTQ+, no 
Centro Olímpico; o Kart das 
Estrelas, competição que 
ocorreu no Sambódromo do 
Anhembi e teve a presença 

Câncer de pele continua sendo 
o mais comum entre brasileiros

do câncer de pele, além da 
diminuição da exposição 
aos raios solares, é a sua de-
tecção precoce através do 
exame preventivo de toda a 
pele periodicamente por um 
dermatologista. “O câncer de 
pele é um tipo de tumor que 
poderia ser combatido com 
medidas simples, como usar 
protetor solar corretamente e 
evitar exposição nos horários 
de sol forte”, afirma o oncolo-
gista do HCor Onco, Dr. Auro 
Del Giglio.

A Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD) divulgou 
um consenso sobre fotopro-
teção voltado a brasileiros, 
em vez de apenas replicar 
dados de outros países. Com 
isso, a entidade passou a re-
comendar que fosse usado 
protetor solar com fator 30, 
no mínimo. A decisão foi ba-
seada na miscigenação da 

população e no clima do país, 
considerando suas diferenças 
entre regiões.

Protetor solar: o melhor 
aliado contra o câncer de pele

O uso de filtro solar é reco-
mendado durante todo o dia. 
Por mais leve que o sol possa 
parecer ao final da tarde, ele 
também pode ser prejudi-

cial à pele. Nos horários de 
pico, mesmo com o protetor, 
a entidade recomenda evitar 
exposição solar. Isso entre às 
10h e 15h, sendo que na re-

gião Nordeste deve-se evitar 
o sol desde às 9h e, na região 
Centro-Oeste, até às 16h.

Recomenda-se 2 miligra-
mas, o equivalente a uma 
colher de chá, para cada uma 
das seguintes regiões do cor-
po: barriga e peito, braço e 
ombro direito, braço e ombro 
esquerdo, rosto e pescoço. 
Para os membros inferiores, 
recomendam-se duas porções 
para cada perna e pé.

“A maioria dos filtros so-
lares requer novas aplicações 
quando a pessoa está expos-
ta ininterruptamente ao sol. 
As aplicações podem ser fei-
tas a cada quatro horas e, se 
a pessoa transpirar muito, o 
intervalo pode ser menor. Se 
a pessoa for entrar numa pis-
cina ou no mar, recomenda-
-se usar um protetor à prova 
d’água”, explica Dr. Auro Del 
Giglio, do HCor.

Virada Esportiva 2018 fortalece a prática 
de atividades físicas em São Paulo

Paulistanos puderam se divertir praticando esportes e 
atividades físicas em mais de 400 pontos espalhados 
por todas as regiões da capital

de artista como Caio Castro, 
Klebber Toledo, Marcos Pas-
quim, entre outros; e tam-
bém a Travessia de Slackline, 
onde o recordista mundial de 
Highline, Rafael Bridi, atra-
vessou um percurso de 300 
metros entre o Edifício Mata-
razzo, sede da Prefeitura, e o 
prédio da CET.

“Foram dois dias de mui-
ta atividade. Tudo realizado 
para passar a mensagem à 

1º PASSEIO DE CARRINhO DE 
ROLIMã DA VILA MATILDE

Aproveitando a Vi-
rada Esportiva, a 
Subprefeitura da 

Penha e a ONG MulekdeRua 
proporcionaram aos mora-
dores do bairro, um domingo 
espetacular, com um pas-
seio de carrinho de rolimã, 
na ladeira da Avenida Dalila. 
Crianças e adultos puderam 
curtir e acelerar nos carri-
nhos que fizeram a alegria de 
muita gente nas décadas de 
70 e 80.

Centenas de pessoas par-
ticiparam do evento gratuito 
a população, dentre os “co-
rajosos”, destacamos uma 
das primeiras baterias onde 
o atual presidente da Socie-
dade Amigos de Vila Matilde, 
Alexandre Bueno, encarou 
a ladeira e, após mais de 30 
anos, adorou relembrar os 
tempos em que brincava no 
bairro. O subprefeito Thiago 
Della Volpi também aceitou 
o desafio e ao lado de Wilson 
do Grupo Batalha, encara-
ram a descida e “duelaram” 
os quase 500m até a linha de 
chegada.

população da importância de 
realizar uma atividade física. 
Praticar esportes faz bem 
para a mente, mas acima de 
tudo, faz bem para a saúde 
e eleva a qualidade de vida. 
Com a aval do Prefeito Bruno 
Covas, vamos seguir traba-
lhando para fazer com que o 
esporte esteja entre as prio-
ridades do município”,  falou 
o Secretário de Esportes João 
Farias.

Subprefeito da Penha Thiago Della Volpi (a esquerda) e 
Wilson do Grupo Batalha(centro): “duelo” de parceiros

Alexandre Bueno, presidente da SAVM, (à esquerda) 
aguarda a largada para “acelerar” na ladeira da Av Dalila
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Excesso de pintas aumenta risco de câncer de pele. Pessoas com 
pele, cabelos e olhos muito claros são as mais vulneráveis, além 

daquelas com histórico de muita exposição solar no passado
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Os rotarianos do Rotary 
Club de São Paulo Aricanduva 
e Vila Matilde – Centenário 
em conjunto com os diretores 
e professores da Escola Esta-
dual Marisa de Melo promo-
veram, no sábado dia 01/12, o 
3º Dia Legal, que consiste num 
evento no qual a escola abre 

Rodízio Municipal de veículos será suspenso
a partir do dia 21 de dezembro

A Operação Horário de 
Pico (rodízio municipal de 
veículos) estará suspensa 
para os veículos de passeio 
(automóveis) a partir do dia 
21/12/2018. Vão continuar 
valendo normalmente o ro-
dízio de placas para veículos 
pesados (caminhões) e as 
demais restrições: Zona de 
Máxima Restrição à Circula-
ção de Caminhões (ZMRC) e 
a Zona de Máxima Restrição 
ao Fretamento (ZMRF).

O rodízio municipal para 
veículos será retomado na 
segunda-feira, dia 14 de ja-
neiro de 2019. Vale lembrar 
que a operação restringe 
a circulação de veículos no 
Anel Viário da Cidade nos pe-
ríodos da manhã, das 7h às 
10h, e da tarde, das 17h às 
20h.

Operação horário de Pico será retomada para veículos de passeio no dia 14 de janei-
ro de 2019. O rodízio de placas de caminhões e as demais restrições, ZMRC e ZMRF, 
permanecem vigentes nesse período

Durante o rodízio os ve-
ículos ficam impedidos de 
circular no Centro Expan-
dido, incluindo as vias que 
delimitam o chamado Mini 
Anel Viário, formado pelas 
marginais Tietê e Pinheiros, 
avenidas dos Bandeirantes 
e Afonso D´Esccragnole Tau-

nay, Complexo Viário Maria 
Maluf, avenidas Tancredo 
Neves e Juntas Provisórias, 
Viaduto Grande São Paulo e 
avenidas Professor Luís Iná-
cio de Anhaia Melo e Salim 
Farah Maluf, de acordo com 
o mapa abaixo.

Transitar em locais e ho-

rários não permitidos pela 
regulamentação prevista no 
Código de Trânsito Brasileiro 

implica  infração de trânsi-
to de nível médio, resultan-
do em multa no valor de R$ 

R$ 130,16 e acréscimo de 4 
(quatro) pontos no prontuá-
rio do motorista.

Réveillon na Paulista terá shows de Jorge Ben Jor
com Gal Costa e de Péricles com Diogo Nogueira

O Réveillon da Avenida 
Paulista, tradicional festa de 
fim de ano promovida em um 
dos principais pontos turísticos 
da cidade, vai reunir atrações 
para todos os gostos na virada 
do dia 31 de dezembro para o 
dia 1º de janeiro.

O palco na Avenida Pau-
lista receberá shows de Jorge 
Ben Jor e Gal Costa, Péricles 
e Diogo Nogueira, e também 
os grupos de forró Rastapé 
e Trio Virgulino, na abertura. 
As apresentações serão inter-
caladas por performances do 

grupo de comédia Risadaria. O 
humorista Paulo Bonfá será o 
apresentador e mestre de ceri-
mônia da festa, que começa a 
partir das 17h40, na segunda-
-feira (31).

“A gente elaborou uma 
programação original. Nunca 
houve shows gratuitos com 
Jorge Ben Jor e Gal Costa jun-
tos, por exemplo. Nem com o 
Péricles e o Diogo Nogueira”, 
ressalta André Sturm, secretá-
rio municipal de Cultura.

Para o público poder acom-
panhar todos os detalhes, te-

lões de LED serão instalados 
na avenida.

“As apresentações de co-
média também foram pen-

sadas para que o público não 
tenha de deixar o local entre 
um show e outro, enquanto o 
palco é arrumado”, acrescenta 
o secretário.

queima de fogos
sem estampidos

Pela primeira vez, a festa de 
Réveillon da Avenida Paulista 
será feita com fogos de artifício 
que não produzem o incômo-
do estampido. A medida faz 
cumprir a lei sancionada pelo 
prefeito Bruno Covas em maio 
deste ano, que proíbe o uso e 
a fabricação de quaisquer ar-

tefatos pirotécnicos com efeito 
exclusivamente sonoro.

A lei, de autoria dos ve-
readores Reginaldo Tripoli e 
de Mário Covas Neto, prevê 
multa de R$ 2 mil em caso de 
descumprimento. O valor é 
cobrado em dobro se houver 
reincidência do munícipe. A 
regulamentação está sendo 
elaborada pelo executivo.

O uso de fogos de artifício 
de estampido é nocivo às pes-
soas com Transtorno do Espec-
tro do Autismo, bebês, idosos 
e aos animais de estimação.

Aconteceu na região...
3º Dia Legal na Escola Estadual Marisa de Melo

as suas portas aos alunos, pais 
e a comunidade do entorno e 
oferece diversos serviços so-
ciais, como: orientação jurídi-
ca; odontológica, de saúde, ál-
cool, drogas e entorpecentes, 
corte de cabelo, ótica social, 
maquiagem, massagens, Reike 
e acupuntura e apresentações 

da banda da polícia militar, 
teatro e Taeko, além de pales-
tra sobre educação financeira 
pelo Grupo Salus.

O evento serviu ainda para 
inaugurar o palco/cinema da 
escola doado pelos Rotary 
Clubs e as salas de aula digi-
tais.

Mantendo a tradicão, 
no 1º domingo do mês de 
Dezembro, os associados e 
amigos desde anos 50, 60, 
70 e 80 se reuniram para um 
bate-papo descontraído e um 
agradável almoço com Cupim 
e Churrasco no salão social 
da Sociedade Amigos de Vila 
Matilde.

Atualmente o encontro 
está sob a organização dos 
veteranos Teleco e Irineu 
Mosconi, contando com o 
apoio dos associados Biro, 

19ª Confraternização dos Amigos da SAVM

Waldir, Nena, Rosenberg e 
Osny. 

Estiveram presentes vários 
nomes que contribuiram para 
o progresso e crescimento 
da entidade. No decorrer do 
evento, alguns momentos fo-

ram marcantes, dentre eles, 
destacamos a fala do Wilson 
Burrão “Eu amo vocês e se 
tivesse que nascer de novo, 
queria vocês como meus ami-
gos novamente”, que decla-
rou com lágrimas nos olhos.

Allibus fez festa de fim de ano no Clube Juventus

A empresa Allibus Trans-
portes realizou no último dia 
15, sua festa de fim de ano 
aos colaboradores, sócios e 
parceiros no Clube Atlético 
Juventus da Mooca.

Este ano a decoração es-
colhida foi o tema Circense, 
onde os convidados pude-
ram ver as apresentações e 
tirar fotos com os artistas. A 
Banda San Marco levantou 
o público com vários ritmos 
e músicas que variaram dos 
anos 70 aos Funks dos dias 
atuais.

Os convidados ainda con-
correram aos sorteios de vá-
rias TVs Smart de 43 a 50”.

A empresa Allibus Trans-
portes, está localizada na Vila 
Matilde, possui mais de 600 
veículos e transporta diaria-
mente mais de 430.000 pas-
sageiros.  

Gildo(à esq.) da empresa CAIO Carrocerias
ao lado do Anderson - presidente da Allibus

Sandra Silva(centro) Diretora da Allibus 
ladeada por amigos e parceiros 

Banda San Marco e artistas circenses ar-
rancaram aplausos dos convidados 

Funcionários, sócios e parceiros curtiram 
a festa na pista e nos mezaninos 

Fotos: MB Filho


