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Governo paulista zera ICMS de frutas,
verduras e hortaliças embalados
O governador João Doria
assinou decreto que isenta o
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
(ICMS) dos produtos hortifrutigranjeiros, estendendo o benefício a frutas, verduras e hortaliças
que estejam embaladas ou resfriadas, mesmo que tenham sido
cortadas ou descascadas.
De grande importância para
o setor, o decreto atende o pleito
dos produtores e distribuidores
que realizam operações dentro
do Estado de São Paulo e recolhem o ICMS com alíquota de
18%, ou reduzida a 12% quando
realizadas por fabricante ou
atacadista.
A isenção do ICMS se aplica
às operações com hortifrútis detalhados no artigo 36, do Anexo
I do Regulamento do ICMS, tais
como abóbora, alface, batata,
cebola, espinafre, banana e
mamão, entre outros. Esses
produtos podem estar ralados,
cortados, picados, fatiados,
torneados, descascados ou desfolhados.
Também é permitido que es-

tejam lavados, higienizados, embalados ou resfriados, desde que
não cozidos e não haja adição de
quaisquer outros produtos que
não os relacionados, mesmo que
simplesmente para conservação.
Para o governador, a medida
é uma das formas como a desburocratização do Estado pode
fomentar a atividade econômica:
“São menos 18% de impostos inúteis e inadequados. Infelizmente,

PL sugere que fração do IPTU vá para
assistência a crianças e adolescentes
O PL (Projeto de
Lei) 738/17, propõe
que 0,5% dos recursos arrecadados com o
IPTU (Imposto Predial
e Territorial Urbano)
sejam destinados a instituições dedicadas ao
acolhimento de crianças
e adolescentes, governamentais e não governamentais. Pág.3

ao longo dos anos, vários produtores foram penalizados exatamente porque estavam fazendo
o correto, limpando, lavando e
embalando os seus produtos, mas
tendo que pagar mais impostos
e fazendo com que os preços de
frutas e verduras fossem mais
caros nos supermercados. A partir
de agora, São Paulo dá este bom
exemplo que reduz o preço de
alimentos para o consumidor em

todos os níveis.”
Doria afirmou que outras
medidas de desoneração fiscal
podem ser tomadas ainda em
2019, em especial para os setores de alimentação e de higiene
e limpeza. Porém, o governador
espera contrapartidas imediatas
do setor privado, como a queda
dos preços para o consumidor
final de itens que venham a ser
desonerados.

Juventus inicia preparação para o
clássico contra a Portuguesa

No domingo, 10/2, as duas equipes farão o Clássico dos Imigrantes no Estádio Conde Rodolfo Crespi, às 10 horas, em partida da sexta
rodada do Campeonato Paulista da Série A2. - Pág. 8
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Secretaria da Saúde alerta para a atuali- Foi dada a largada! Contagem regressiva
zação da carteira de vacinação infantil para o Carnaval Juventus 2019
A Secretaria Municipal
da Saúde (SMS) de São Paulo alerta pais e responsáveis
por crianças com idade
até 6 anos, 11 meses e 29
dias para a importância da
verificação e atualização da
caderneta de vacinação dos
menores.
Para evitar as doenças,
o calendário de vacinação
deve ser seguido de acordo com
a idade das crianças. As doses
das vacinas de Hepatite B e da
BCG devem ser administradas
logo após o nascimento nas maternidades, e também podem
ser encontradas e aplicadas nas
unidades básicas de saúde.
As vacinas são aplicadas aos
dois, três, quatro, cinco, seis,

nove, 12 e 15 meses, e aos quatro anos de idade. As Unidades
Básicas de Saúde também fazem
orientações sobre o calendário
no momento do atendimento.
Vale lembrar que a vacina
contra a febre amarela pode ser
aplicada a partir dos nove meses
de vida e a vacina contra a gripe
é ofertada anualmente, durante

Festival “Dó Ré Mi’ brilha
na Zona Leste
Por Celina Mitsuda

O evento foi realizado no dia
15 de novembro no salão Golden
House no bairro da Penha e
contou com centenas de pessoas para aplaudir o belíssimo
trabalho realizado pelos voluntários da MUSICOTERAPIA que
vem se dedicando às crianças,
adolescentes, jovens e idosos,
com necessidades especiais para
conduzi-los à inclusão social.
As voluntárias são exemplos
de cidadania e amor ao próximo,
resgatando todos os dias auto
estima, confiança e aprendizagem através do Método Akaboshi
(Japao) que tem como objetivo
a reabilitação natural, a terapia
através da música, estimulando
um trabalho psicossomático, que
auxilia na respiração, percepção,
prevenção, interação, proporcionando acima de tudo, qualidade
de vida.
Não se trata de habilidades

musicais e sim terapia através
da música, que atualmente há
a grande aceitação em vários
países.
A Associação Brasileira de
Voluntários do Método Akaboshi, é uma Entidade Cultural
voltada em prol às pessoas
com necessidades especiais e
tem como objetivo, valorizar o
potencial de cada um e interagir
em nossa sociedade.
Anualmente o evento é
realizado e todos participam
demonstrando suas habilidades
Graças aos voluntários a
atividade e totalmente gratuita.
Venha nos conhecer, sua participação será muito bem vinda.
A Entidade Cultural acima
esta situada a rua Domingos de
Morais 814, bloco 1, sala 34.
Email: abvm_musicoterapia@ig.com.br.
Vale a pena conferir.

a campanha.
A Secretaria reforça
a importância da vacinação, aproveitando o
período de férias escolares para atualização da
caderneta, e lembra que
as escolas e creches públicas e privadas podem
solicitar cópia da carteira
de vacinação atualizada
da criança no momento da matrícula e da rematrícula.
Todas as unidades básicas
de saúde ofertam as vacinas seguindo calendário do Ministério
da Saúde e, para encontrar a UBS
mais próxima de sua residência,
basta acessar o Busca Saúde:
http://buscasaude.prefeitura.
sp.gov.br/

Bailes Noturnos das 22h00
às 04h00 nos dias 02, 03 e 04
de março.

Neste ano, a nossa proposta
será de resgatar o velho espírito
carnavalesco, a tradição familiar,
trazendo toda a magia que essa
data festiva pode proporcionar.
Teremos bloquinhos, marchinhas, escola de samba, concurso
de fantasia E MUITO MAIS! Fique
ligado, em breve anunciaremos
a programação completa. Será

Épico! #CarnaJuve2019
Serão 03 Noites e 04 Matinês contando com a animação
da Banda Matrix, Concurso de
Fantasia com premiações, Pintura corporal, Ação com o Canal
NICKELODEON e muito mais!
Muita diversão e alegria.
Matinês das 14h00 às 19h00.
Dias: 02, 03, 04 e 05 de março

Valores dos Ingressos: Inteira
– R$ 40,00. Meia- Entrada – R$
20,00. Gratuito para sócios com
a apresentação de carteira social
e manutenção em dia. Mesa
para 04 lugares – R$ 60,00 +
Valor da Entrada. Camarote para
10 lugares – R$ 400,00 – Entrada
Inclusa. Venda a partir de 15 de
fevereiro.
Pontos de Venda: Bilheteria do
Clube Atlético Juventus - Rua Juventus, 690 - Mooca das 10:00
as 18:00. Portaria do evento a
partir das 10:00 horas.
Mais informaçõespelo telefone: 2271-2000 – Ramal 2002

Toma posse nova Diretoria da Legião Mirim
No dia 15 de janeiro, tomou
posse em alto estilo a nova
Diretoria da Legião Mirim de
Vila Prudente, para o biênio
2019/2020.
A presidente Regina Celia
Cuzziol indicada pelo Rotary
Club São Paulo Alto da Mooca
Longo substituiu a então Presidente Ana Maria Forli da então
indicação do Rotary Club São
Paulo Vila Alpina. Compõem
a Gestão da Legião Mirim 03
Clubs Rotarios que se revezam
periodicamente na Presidência
da Gestão da Entidade por 02
anos de mandato.
A Legião Mirim de Vila Prudente é uma Organização Social
totalmente sem fins lucrativos,
cuja gestão é realizada por voluntários de Rotary Clubes, que
compõem sua Diretoria.
Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, através da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social, proporciona ao jovem
a melhor formação utilizando-se de diversas ferramentas,
oferecendo cursos e atividades
complementares contribuindo
para o futuro desempenho no
mercado de trabalho, voltados
para área administrativa, pois
com um mercado de ampla
oportunidade, a atuação nessa
área está presente em quase
todos os segmentos de uma
empresa.
Durante seis meses estimula a busca do conhecimento

profissional, antes do encaminhamento do jovem ao mercado de trabalho como Jovem
Aprendiz.
A atuação é focada no público adolescente, entre 15 e
17 anos e 11 meses, incluindo
os portadores de necessidades
especiais.
Uma das pioneiras em sua
área de atuação, a Legião Mirim
de Vila Prudente trabalha para
reduzir a exclusão social oferecendo cursos de capacitação
na área administrativa além de
complementar seus estudos no
ensino fundamental.
A instituição é reconhecida
pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e figura na relação
de empresas parceiras do MTE
(www.mte.gov.br), além de ter
recebido, entre outras certificações, o selo “PARCEIROS DA
APRENDIZAGEM“.

Diretoria para biênio
2019/2021

Diretora de Patrimônio
Cantaluce Petkovic

Presidente:
Regina Célia Cuzziol Longo

Diretora Social
Ana Maria Forli - Vila Alpina

1º Vice
Júlio Hamilton Russo

Diretor jurídico
Marcelo Najar Abramo

2º Vice
Jocimar Olaia - Vila Prudente

Diretor de Comunicação Social
Juscelino do Prado

3º Vice
Vítor Sayeg - Vila Alpina

Diretor de Marketing
Evando Reis

Secretário Geral
Francisco Roberto Longo

Diretor de Eventos e Cerimonial
Evaldo Forli - Vila Alpina

1º Secretário
Rodolpho Barbosa
2º Secretário
Maria Inês Rolin - Vila Alpina
1º Tesoureiro
Juraci José Pereira
2º Tesoureiro
Rogério Machado Perez

Conselho Fiscal
José Carlos Citro - Vila Alpina
Mauro Cimatti - Vila Prudente
Miguel Jorge Locatelli
Suplentes
Ricardo Falarini - Vila Alpina
Alfredo Durazo - Vila Prudente
Edson Bueno - Vila Prudente

Educação Financeira pode entrar para
currículo escolar da Rede Municipal
De autoria do vereador
Jair Tatto, o PL (Projeto de Lei)
153/2017 pretende dar autonomia aos alunos da Rede Municipal de Ensino para a gestão
de recursos financeiros. Para
tanto, o PL torna obrigatória
a inclusão da Educação Financeira no currículo do Ensino
Médio das escolas municipais
da capital paulista.
Segundo a justificativa do
Projeto, as aulas serão presenciais e deverão incluir temas como legislação fiscal e
tributária, direitos e deveres
do contribuinte, declaração de
Imposto de Renda, questões
contábeis para micro e pequenos empreendedores, entre
outros tópicos.
A proposta prevê que a disciplina de educação financeira

facebook.com.br/GazetadaMooca
instagram.com/GazetadaMooca

twitter.com/GazetadaMooca

seja ministrada obrigatoriamente por um profissional de contabilidade inscrito no Conselho
Regional paulista da categoria,
ou técnicos em contabilidade,
desde que tenham mais de
dois anos de inscrição ativa no
Conselho e prática profissional
comprovada na função.
Hoje o jovem assume um

protagonismo cada vez maior na
sociedade brasileira, daí o interesse de prepará-lo adequadamente para a gestão financeira e
conscientizá-lo da relevância do
tema na fase adulta da sua vida.
O projeto ressalta ainda a pertinência de ampliar o mercado de
trabalho para os profissionais de
contabilidade no município.
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SP assina parceria com Governo
Federal para construção do Ferroanel
Na noite desta terça-feira
(29), o governador João Doria e
o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, assinaram protocolo
de intenções entre o Governo do
Estado de São Paulo e o Governo
Federal para a construção do
trecho Norte do Ferroanel.
A viabilidade da obra se dará
com investimentos do Governo
Federal, cujos recursos serão da
outorga de concessão ferroviária
da MRS Logística. “Depois de 45
anos de debates, o Ferroanel, em
São Paulo, com apoio do Governo Federal, vai se materializar”,
ressaltou o governador.
Em até 45 dias, o Governo
Federal abrirá consulta pública a
respeito do aditivo da concessão
de ferrovia federal à MRS Logística por mais 30 anos. Esse aditivo,
que deve ser assinado ainda este
ano, garantirá outorga à União,
que destinará exclusivamente ao
transporte férreo.
“Esse protocolo representa a
aliança do Governo Federal com

o Governo do Estado em menos
de 30 dias. É o aproveitamento
de uma grande oportunidade
que é a prorrogação antecipada
dos contratos de concessão de
ferrovias para a viabilização de
investimentos importantes”,
disse o ministro Tarcísio Freitas.
O trecho Norte do Ferroanel
terá 53 quilômetros, desde o
bairro de Perus, na zona Norte
da capital, até Itaquaquecetuba.
O investimento será de R$ 3,5

bilhões. Estima-se que sejam
transportadas 67 milhões de
toneladas de produtos por ano,
substituindo mais de 2,8 mil caminhões nas estradas.
O Ferroanel será também
usado para transporte de passageiros, de modo segregado ao
transporte de cargas. Mais de
três milhões de pessoas são esperadas neste trecho, que deverá
ficar pronto em 48 meses a partir
da data de início das obras.

PL sugere que fração do IPTU vá para
assistência a crianças e adolescentes
O PL (Projeto de
Lei) 738/17, de autoria
do vereador Zé Turin,
propõe que 0,5% dos
recursos arrecadados
com o IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano) na capital paulista sejam destinados
a instituições dedicadas ao acolhimento
de crianças e adolescentes,
governamentais e não governamentais.
Segundo a justificativa do PL,
a iniciativa busca contribuir com

o orçamento das instituições e,
consequentemente, permitirá
que as atividades desenvolvidas
pelas entidades tenham continuidade. A proposta menciona

ainda o direito à convivência familiar e
social das crianças e
adolescentes.
Em tramitação
na Câmara, o PL destaca que os valores
arrecadados com o
IPTU, em 2018, chegaram a quase R$ 10
bilhões.
Desse montante, mais de R$
49 milhões seriam destinados a
entidades com projetos voltados
a crianças e adolescentes, no
caso de o Projeto se tornar lei.

facebook.com.br/GazetadaMooca

CRECI: 176613

instagram.com/GazetadaMooca

twitter.com/GazetadaMooca
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Sociais da Gazeta

Aniversariantes do
mês de Fevereiro

Roupa Nova se apresenta no Clube Atlético Juventus
O Roupa Nova se apresentará no Clube Atlético
Juventus, na Mooca, no próximo dia 30 de março. Os
ingressos já estão à venda na bilheteria da sede social
do clube, localizado na Rua Juventus, 690, das 10h30
às 18h30, de segunda a sábado. As entradas custam R$
80 (pista lateral), R$ 180 (camarote prata), R$ 190 (ala
A) e R$ 200 (camarote ouro). O início do evento está
marcado para as 22h (abertura dos portões), com o
show a partir das 00h30.
A banda ícone do cenário musical brasileiro traz no
show grandes sucessos, como “Dona”, “Coração Pirata”,
“Começo, meio e fim” e “Whisky a Go Go “. Além disso, a
apresentação também contará com canções que entraram para o seleto repertório musical do grupo em 2018,
consideradas “As Novas do Roupa”. O Roupa Nova já
lançou 22 CDs e 05 DVDs, alcançando a impressionante
marca de mais de cinco milhões de produtos vendidos.
Mais informações sobre reservas, meia-entrada e compra de ingressos podem ser adquiridas nos telefones 11 – 94574-6464 ou 11 –
97064-8076. Os ingressos também estão à disposição no site www.ingressorapido.com.br/event/10744.

Comunidade prestigia a inauguração da grama sintética
No dia 20/01, domingo, os clubes esportivos da Mooca e simpatizantes do futebol varzeano prestigiaram a inauguração da grama
sintética no CDC Mooca, antigo Parque da Mooca. A instalação deste gramado era um desejo antigo. sua instalação proporciona mais
conforto e segurança aos atletas da região.

Fiel
Apoio

Alessandro Rodrigues Targino
Anderson de Souza Rocha
Anette Leme
Beatriz Lima e Silva
Bianca Lima e Silva
Diego Marques Queiroz
Douglas Pires Ribeiro
Dr. MitinobuIrikura
Dr. Waldomiro Giacomine
Dra. Lúcia Moraes
Edson Estácio Santos
Emílio Auricchio
Francisco Mafra
Gabriel Menezes
Leonor Carreta Moura
Shirley Mary Carreta
Andressa Carreta
Marco Aurélio Cabral de Lima
Maria Cristina Coelho Zicari

Horácio Shigueru Chicota
Humberto Mingrone
Ieda Maria Orsi Pery
Ina Alexandrino dos Santos
Isaura S. S. Matsuda
Josué Alexandrino dos Santos
Karina EmyKudo
Laís Manzano
Natan Novaes Ribeiro
Nilza Romualda Pereira
Pe. Enivaldo Santos do Vale
Prof. Carlos Roberto Ventrillo
Rudney Nono
Tereza Maiteze
Ritiane Vitorino
Jose Usher
Jeferson Tanan
Álvaro Cueva Moraes
Fábio Stella Rolon

Posse da nova Diretoria
da Legião Mirim

Fundada em 1978, a Legião Mirim de Vila Prudente é uma organização sem fins lucrativos, cuja gestão é realizada por voluntários
de Rotary Clubes.
Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, já proporcionou
a mais de 15.000 jovens cursos e atividades complementares que
contribuem para o futuro desempenho no mercado de trabalho.
No dia 15 de janeiro, empossou sua nova diretoria para o biênio
2019/2020.

A torcida Juventina
tem comparecido em
peso na Javari para
prestigiar o Moleque
Travesso, no Campeonato Paulista A-2.

COACHING: Uma poderosa ferramenta
para a evolução e o desenvolvimento
pessoal e profissional
mente as empresas.
Foi o tempo em que as
companhias tinham os
olhos voltados somente para si próprias.
Hoje sai na frente
quem investe no individuo no relacionamento de pessoas para
o bem comum de uma
sociedade e da própria
companhia.
Considero três pilares de suma importância para o profissional Coach: experiência
de vida, divindade e
a técnica do processo
(metodologia do coaching). Portanto na
prática temos:
Coaching é uma relação
mútua de confiança, doação e
parceria.
Os conteúdos abordados
na sessão são exclusivamente
do cliente. Manter o sigilo é
um princípio absoluto para que
você tenha muito sucesso como
Coach. Toda informação é de
exclusividade do cliente, com
consentimento do mesmo.
O coaching vem transformando vidas e consequente-

Ação. O que vamos
conseguir juntos?
Conhecendo o processo e
a si próprio o individuo tem a
tendência a tomar atitudes que
mudarão sem duvida a trajetória
de sua vida, se assim se dedicar
e se permitir ir além, (ser melhor
do que já é).
Objetivo. Sair do estado atual
e chegar ao estado desejado:
Coaching é uma abordagem

que nos orienta para o futuro,
com pensamentos de positividade e uma energia contagiante,
remete o cliente a atingir seus
objetivos, metas e consequentemente seu estado desejado, essa
metodologia garante o cliente
pensar em 4 ou 5 sessões o que
talvez demoraria 5 ou 7 anos.
Principio. Não julgar
No processo o profissional
coach não julga, a palavra julgamento não existe e o cliente
(coachee), através dessa relação de auto confiança entende
que que pode sim promover
suas mudanças internas e sem
qualquer ônus, tornando assim o processo mais rápido e
satisfatório, e as mudanças de
comportamento e atitudes são
as mais diversas, desde a transição de carreira até mudança do
país. E assim vamos formando
uma corrente do bem.
E gostaria de deixar uma
pergunta para reflexão: Que história você conta da sua história?
FAÇA COACHING VOCÊ TAMBÉM. Consulte-nos pelo whatsapp 9 8301-0441. Atendimento
presencial e online. Email: silviosantoscoach@gmail.com

Melhore as suas
habilidades e competências.
Conheça o Life & Professional Coach
e desperte o seu poder interior.
Atendimento presencial e online:

9 8301-0441

silviosantoscoach@gmail.com
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Lazer e Cultura
Ajude a desmascarar o vilão da
série “Valentins” no Shopping
João e Maria
O menino que queria ser rei
Anália Franco
Alex (Louis Serkis) é um gaO Grande Mistério
Bastou um leve des-

Três crianças buscam
descobrir os mistérios de
uma casa antiga. Esse lugar é habitado por bruxas
de mil anos que planejam
uma grande festa. A investigação das crianças faz
com que elas descubram
que a história de João
e Maria aconteceu naquela residência há muito tempo. Essa é a
narrativa de João e Maria de uma forma que nunca vimos. Muita
aventura e diversão para toda família!
Teatro Fernando Torres
Rua Padre Estevão Pernet, 588 (Tatuapé) - Telefone: 2227-1025 Até 3 de Março; Sábados e Domingos, às 16h

Raul Seixas For Kids

O Carimbador Maluco junto
com o Sr Rock levam as crianças
por uma viagem
transcendental
pelo universo de
rock n roll de uma
forma recreativa
e com muita interatividade entre
artistas e público. “Raul Seixas for Kids” faz parte do Projeto Rock for
Kids e vem dar continuidade à reeducação musical de nossas crianças.
Teatro Dr. Botica - Shopping Metrô Tatuapé
Rua Domingos Agostim, 91 - Telefone: 2251-5775
Dia 24 de Fevereiro (domingo). às 15h

Ex Bom é Exumado
Imagine dividir o mesmo apartamento com o seu
ex. Agora imagine ter que
fingir que continua apaixonada por ele, quando sua
filha chega de surpresa e
não sabe da separação.
Dora e Zé Paulo vivem essa
situação e se metem em
muitas confusões para tentar convencer sua única filha de que está tudo bem. Luiza vive em
Londres e nem imagina o que a espera em sua visita à casa dos pais.
Uma comédia deliciosa que aborda temas familiares e conjugais
com muito bom humor.
Teatro Ruth Escobar - Sala Gil Vicente - Rua dos Ingleses, 209 Bela Vista - Telefone: 3289-2358 - até 31 de Março;
Sábados, às 21h30 e Domingos, às 19h30

cuido para que o Vilão
Randolfo fizesse uma de
suas armações. As crianças foram para a escola,
Alice saiu para buscar novas essências para suas
alquimias, acompanhada
de seu marido Arthur, e a
casa da família Valentins,
que está no Shopping Anália Franco entre os dias 08/02 e 05/03,
ficou vazia. Esta foi uma ótima oportunidade para que Randolfo
tentasse roubar o Capacete da Memória, escondendo-o em algum
lugar da casa para que durante a noite, enquanto todos estivessem
dormindo, pudesse buscá-lo.
O programa sucesso do Gloob reunirá, em uma estrutura de
110m², atividades em cada cenário que estimulam o raciocínio lógico, imaginação e criatividade da criançada. A missão nesta atração
é encontrar as partes de um grande mapa deixado pelo vilão nos
cômodos da casa e descobrir em qual esconderijo o malfeitor colocou
o capacete. O circuito conta com sete áreas diferentes que ilustram
os cômodos da casa da família Valentins na série.
A atração é indicada para crianças de 4 a 12 anos. A entrada é gratuita, mediante distribuição de senhas e disponibilidade de lugares.
Além disso, os pequenos podem passar pela área de fotos e registrar
o momento em um painel da família Valentins e do vilão Randolfo.
Os menores de 4 anos poderão brincar com acompanhamento
dos pais na Doceria da casa, decorada com almofadas e brincadeiras
educativas.

Bloquinho Gente Miúda
O Bloquinho Gente
Miúda, idealizado pela
cantora Kel Figueiredo
e o ritmista Nenel de
Recife , nasceu no início
de 2016 com a ideia de
resgatar canções e personagens lúdicos que
fizeram parte de suas
infâncias e mesclar com
ritmos brasileiros de
carnaval. O resultado é um bloco carnavalesco, onde pais e filhos,
misturam as suas memórias musicais e afetivas em uma grande festa
para miudinhos e miudinhas de todas as idades.
Os arranjos são bem próximos das gravações originais, preservando a sonoridade da época, mas com o diferencial na batucada, no
repique, caixas e tamborins. Sucessos como Pluct Plact Zum, Emília
a boneca de pano e Super fantástico são alguns dos clássicos que a
banda interpreta além de marchinhas autorais.
Com estreia no carnaval de rua de 2017, em São Paulo, o Bloquinho cantou, pulou e dançou para aproximadamente 2.000 pessoas.
Biblioteca Pública Affonso Taunay - Rua Taquari, 549 - Mooca
Telefone: 2292-5126 - 22 de Fevereiro, às 9h30

roto que enfrenta problemas no
colégio, por sempre defender o
amigo Bedders (Dean Chaumoo)
dos valentões Lance (Tom Taylor)
e Kaye (Rhianna Dorris). Um dia,
ao fugir da dupla, ele se esconde
em um canteiro de obras abandonado. Lá encontra uma espada encravada em uma pedra, da qual
retira com grande facilidade. O que Alex não sabia era que a espada
era a lendária Excalibur e que, como seu novo portador, precisa agora
enfrentar a meia-irmã do rei Arthur, Morgana (Rebecca Ferguson),
que está prestes a retomar seu poder. Para tanto, ele conta com a
ajuda do mago Merlin (Angus Imrie), transformado em uma versão
bem mais jovem.

Uma nova chance
Maya (Jennifer Lopez) é uma caixa de
supermercado insatisfeita com sua vida
profissional. Porém,
tudo muda com uma
pequena alteração em
seu currículo e suas
redes sociais. Com sua experiêcia das ruas, habilidades excepcionais
e a ajuda de seus amigos, ela se reinventa e se torna uma executiva
de sucesso.

Vingança a Sangue Frio
Nels (Liam Neeson), um
tranquilo homem de família,
trabalha como motorista de
um removedor de neve e vê
seu mundo virado de cabeça
para baixo quando seu filho
é morto por um poderoso
traficante de drogas. Impulsionado pelo desejo de vingança e sem nada para perder, ele fará
tudo o que por preciso para destruir o cartel.

A Caminho de Casa
Bella é uma cadelinha especial que vive com Lucas,
um estudante de medicina
veterinária que trabalha como
voluntário em um hospital
local. Um dia ela é encontrada
pelo Controle de Animais na
rua e acaba sendo levada para um abrigo a 400 milhas de distância
de seu dono. No entanto, Bella, uma cachorra extremamente leal e
corajosa, decide iniciar sozinha uma longa jornada de volta para a
casa, emocionando a todos que cruzam o seu caminho.
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Horóscopo

Oração - Salmo 8

ARIES - Estará difícil de se compreender, para si como para as pessoas
que lidam consigo. No setor sentimental suas dúvidas poderão gerar um
clima de instabilidade e insegurança. Não seja precipitado. No setor profissional tudo tende a correr bem, novos projetos podem surgir. Podem
ocorrer mudanças favoráveis para os que trabalham por conta própria. Na saúde
tenha mais cuidado com o seu peso que pode aumentar ao longo deste período.

Ó SENHOR, Senhor nosso, quão admirável é o teu
nome em toda a terra, pois
puseste a tua glória sobre
os céus!
Tu ordenaste força da
boca das crianças e dos que
mamam, por causa dos teus
inimigos, para fazer calar ao
inimigo e ao vingador.
Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste;
Que é o homem mortal para que te lembres dele? e o filho do
homem, para que o visites?
Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de
honra o coroaste.
Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos;
tudo puseste debaixo de seus pés:
Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo,
As aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas
veredas dos mares.
Ó SENHOR, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre
toda a terra!

TOURO - Deve tomar mais iniciativa e aproveitar as oportunidades que tendem a surgir. Faça tudo às claras. No setor sentimental deixe-se levar pela força dos sentimentos. Alguns obstáculos serão finalmente ultrapassados. No setor profissional dê
início a uma nova atividade com muita força e entusiasmo. Economicamente terá
gastos com os quais já estava contando. Na saúde terá algumas dores de cabeça.
GÊMEOS - Terá momentos em que se vai sentir perdido, mas, fatos positivos vão aumentar a sua confiança. O setor sentimental estará estável e terá boas evoluções. Valorize as boas atitudes do seu parceiro.
No setor profissional a finalização de um trabalho que assumiu será
motivo de orgulho e vai reforçar a sua posição. Poderá ter entradas de dinheiro inesperadas. Na saúde tente fazer uma alimentação rica em fruta e vegetais.
CÂNCER - Alguns desafios requererão uma resposta rápida da sua parte. Movimente-se para obter os resultados ambicionados. No setor sentimental seja
mais intenso ao expressar os seus sentimentos. No setor profissional analise
muito bem todos os fatos antes de tomar alguma decisão. Peça opiniões e conselhos aos seus colegas ou superiores. Economicamente não deve fazer investimentos
sem fortes garantias de bons resultados. Na saúde pode ter problemas na garganta.
LEÃO - Período de dificuldades constantes. Pense bem antes de dar
um passo para não sair penalizado não é o momento de seguir os
seus impulsos. No setor sentimental a sua relação tende a evoluir com
naturalidade não faça força para alterar a rotina. No setor profissional podem surgir alguns contratempos. Dê uma mão a quem precisa. Na saúde as suas energias estarão em baixa e pode sentir-se cansado e esgotado.
VIRGEM - Algumas situações vão obrigar a analisar, decidir e tomar
uma posição definitiva. Não aceite pressões e peça tempo para chegar a uma decisão. No setor sentimental pode esfriar sua relação devido
a falta de atenção e carinho, além de críticas constantes. No setor profissional o desenrolar de algumas situações pode estar mais demorada do que esperava. Aproveite para resolver pendências. Na saúde poderá ter dores na coluna.

Culinária
Frango ao molho agridoce
Ingredientes:
1 kg de coxa e
sobrecoxa de frango, sem pele; 1/2
xícara de molho
shoyu; 1/2 xícara
de ketchup; 1 dedo
de uma xícara de
chá de mel; 3 dentes de alho socado;
2 colheres de óleo;
Sal a gosto.

LIBRA - Vai sentir alguma estagnação, porém, tenha calma para atingir as metas desejadas. No setor sentimental tenha algum cuidado
com discussões que podem ter repercussões no seu futuro, vai andar muito desconfiado sem motivo para tal. No setor profissional podem surgir novas oportunidades, analise cuidadosamente já que estes serão
um bom impulso para o seu sucesso profissional. Na saúde não terá problemas.
ESCORPIÃO - O equilíbrio estará presente em todas as ocasiões. No setor
sentimental pode conhecer uma pessoa que lhe trará novas perspectivas,
fazendo-o encarar o futuro de outra forma. Terá saudades dos seus amigos,
surpreenda-os com uma visita. No setor profissional a sua experiência e maturidade farão com que consiga resolver todas as situações de forma exemplar. Começe a poupar algum dinheiro. Na saúde faça exercício físico moderado para relaxar.
SAGITÁRIO - Vai sentir-se muito confiante e otimista devido à conclusão bem
sucedida de alguns dos seus objetivos, terá boas realizações pessoais. No
setor sentimental não deixe o seu parceiro de lado. Não é muito saudável
ter atitudes individualistas. No setor profissional terá de esforçar-se bastante
para concluir todos os trabalhos, vai surpreender com os resultados que vai alcançar.
Na saúde vai sentir-se cansado e esgotado, tente relaxar nos momentos de descanso.

assar e acompanhe o cozimento até que o frango esteja bem
dourado.
Sirva com arroz branco.

SOLUÇÃO

Modo de Fazer:
Misturar todos os ingredientes.
Pincelar os pedaços de frango com o molho e colocar em
uma travessa deixando marinar
por uma hora.
Espalhe o restante do molho por cima dos pedaços de
frango. Levar ao forno para
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CAPRICÓRNIO - Tenderá a sentir-se preso a algo do passado que não o deixa
evoluir. Abra o seu coração e dê a si próprio a oportunidade de começar algo
de novo. No setor sentimental seja prudente e discreto em novas situações,
caso contrário corre o risco de ter uma desilusão. No setor profissional terá de
lidar com situações delicadas. Ponha um fim em pessoas que abusam da sua confiança. Na saúde seja mais disciplinado no que diz respeito à sua alimentação.
AQUARIO - Estará sentindo-se em baixa, mas os amigos estarão prontos para dar-lhe todo o apoio e carinho. No setor sentimental, tente retribuir com o mesmo carinho e atenção. A comunicação pode ser o
principal suporte da sua relação. No setor profissional o ritmo de trabalho será muito agitado e vai exigir um grande esforço e concentração da sua
parte. Tente confiar mais em si. Na saúde descanse para recuperar energias.
PEIXES - Passará por situações bastante agradáveis, algumas serão
inesperadas, portanto aproveite! No setor sentimental algumas dúvidas vão deixa-lo pensativo. Dê mais importância à sua família e dedique
mais tempo a quem precisa de você. No setor profissional não aceite trabalhos que lhe provoquem muito stress para não desestabilizar-se. Economicamente se puder compre algo para si próprio. Na saúde o seu sistema nervoso estará bastante alterado, evite beber muito café, principalmente no período noturno.

Dicas de Beleza

Como escolher o corte
de cabelo adequado

Para escolher um tipo de corte, fique atenta ao formato do seu
rosto e a textura do seu cabelo.
Um rosto redondo pede um
corte que o alongue, tal como
cortes cujas pontas fiquem viradas
na direção do rosto, e com pouco
volume, que atenuam as curvas. O
cabelo curto é mais favorável para
este tipo de rosto, mas se optar
por usar o cabelo comprido, abuse
das camadas.
Um rosto triangular exige um
corte que lhe dê mais volume na
zona próxima do queixo, de tamanhomédio, que não ultrapasse os
ombros.
Para um rosto quadrado, a
melhor opção é cabelo comprido
e volumoso, de preferência encaracolado ou ondulado.
Um rosto longo ou retangular
é realçado com um comprimento
curto ou médio, que não ultrapasse
os ombros, de modo a destacar
a zona do pescoço, alongando-o.

Fica ainda melhor se os fios forem
ondulados.
O rosto oval é aquele que
é mais versátil no momento de
escolher o corte, pois adapta-se
facilmente a qualquer tipo de corte
e comprimento.
Um cabelo liso se beneficia
com cortes e camadas retas, pois
mais liso e disciplinado fica.
Já um cabelo fino mas sem
volume, não não deve ser cortado
em camadas, porque faz com que
pareça ter menos cabelo. Este tipo
de cabelo precisa de uma base de
corte reta, que poderá escalar-se
ligeiramente, mas por dentro, para
lhe dar mais volume.
Um cabelo ondulado ou encaracolado fica melhor com mechas
em desníveis. Se os fios armarem
com facilidade, opte por camadas
moderadas, por exemplo, só nas
pontas. Para ver melhor o resultado
final do corte, estes cabelos podem
ser cortados secos.
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Implantes na reabilitação de desdentados totais
Os pacientes que porventura perderam todos os seus
dentes durante sua vida agora
possuem uma alternativa de
tratamento que devolve toda
sua dentição de uma só vez de
maneira completa e extremamente satisfatória uma vez que
os dentes são presos a uma
prótese fixa e demonstram
grande estabilidade, conforto e
confiança. O paciente não precisa mais depender de dentaduras
que nem sempre são confiáveis
quanto à estabilidade e que,
com o passar do tempo, necessitam de ajustes para devolver o
conforto e a segurança de uma
prótese nova.
Na arcada superior (maxilar)
são necessários seis implantes
e um período de cinco meses
para que aconteça a completa
integração desses ao osso (os-

seointegração). Depois desse
período, é confeccionada uma
protese fixa chamada Protocolo
de Branemark, que se apóia
numa barra metálica extremamente rígida que se encaixa nos
implantes. Essa prótese se comporta como os dentes naturais
da pessoa, uma vez que possui
rigidez e estabilidade elevada
além de possuir estética aprimorada, devolvendo a mastigação
e o sorriso do paciente como
nenhum outra opção terapêutica
poderia fazê-lo.

Na arcada inferior (mandíbula), são necessários cinco
implantes. O período de osseointegração é de somente
três meses e a prótese é
confeccionada da mesma maneira que na arcada superior.
Dessa forma, os pacientes que antes dependiam ds
próteses móveis desconfortáveis
e instáveis, passam a ter ao seu
dispor uma forma realmente revolucionária para readquirir sua
função mastigatória e a estética
do seu sorriso em pouco tempo
e com resultados surpreendentes. Pacientes que optam por
fazer o Protocolo em somente
uma arcada, por razões econômicas, em pouco tempo acabam
fazendo o mesmo serviço na outra arcada quando percebem o
conforto e a segurança que esse
tipo de prótese oferece.

Praticamente todos os tipos
de pacientes estão, hoje em
dia, aptos a fazerem esse tipo
de tratamento, uma vez que
existem práticas seguras e confiáveis à disposição de todos e
os implantes de que dispomos
são extremamente modernos
e atuais. O sorriso perfeito está
cada vez mais acessível a todos.
Como esse tipo de tratamento ainda é um pouco mais
caro que os tratamentos convencionais, o paciente tem ao
seu dispor formas de pagamento
a médio e longo prazo que possibilitam o acesso a essa sofisticada forma de resolver seus
problemas.
Dr. Reginaldo Moraes
Rua da Mooca, 315 casa 18
Fone 3209-9203
Cirurgia e Implantes

Você esquece as coisas com frequência?
Com um dia a dia cada vez
mais corrido e atarefado é muito
comum esquecer alguma coisa
pelo caminho. Mas, às vezes,
esses esquecimentos frequentes podem ser sinal de um nível
mais grave de estresse, ou então
de depressão, e até mesmo de
alguma doença neurológica.
A memória é o armazenamento de informações e fatos
obtidos por meio de experiências vividas ou até mesmo ouvidas. Ela está intimamente ligada
à aprendizagem e também ao
emocional – por isso algumas
memórias são mais marcantes
do que outras. Os sentidos estão
intimamente ligados à memória.
Isso porque é por meio deles
que experimentamos os fatos e
informações que ficarão armazenados na memória. Assim,
um cheiro, uma música ou uma
imagem pode evocar as mais
diversas lembranças.
Estresse e ansiedade
A memória é fortemente
influenciada por fatores afetivos
e psicológicos. Assim, os estados
afetivos, o humor ou a emoção
alteram o processamento das
informações.

Caso esse quadro se repita
com frequência, é importante
buscar ajuda especializada.
Porém, existem também outras doenças que podem afetar a
memória. Os ‘derrames’ ou isquemias, diabetes, abuso de álcool e
outras drogas, deficit de vitaminas (hipovitaminose b12), doenças da tireoide (hipotiroidismo),
infecções do cérebro, doenças do
fígado e rim, e mesmo excesso de
medicamentos que a pessoa usa
(anti-hipertensivos, antibióticos, anticolinérgicos etc.)
podem afetar a memória.

O estresse e a ansiedade são
dois grandes inimigos da memória. O excesso de estresse não
apenas dificulta a concentração
e a atenção, como também interfere no próprio processo de
aquisição e formação de novas
memórias. A ansiedade também
pode alterar este processo, principalmente por comprometimento da atenção.
Envelhecimento
O envelhecimento pode
trazer um pequeno deficit de
atenção, de concentração,
de armazenamento de dados
atuais. Mas isso não significa que
todas as pessoas mais velhas
tenham problemas de memória.
O envelhecimento saudável,
mantendo-se ativo, contribui
para que a memória também se
conserve saudável e ativa.
Sinal de alerta
Quando os esquecimentos
são muito frequentes, especialmente quando a pessoa passa
a esquecer fatos e informações
que costumava lembrar com
facilidade, é bom ficar atento,
pois pode ser um sinal de síndrome demencial. As síndromes

demenciais são a perda ou redução progressiva das capacidades
cognitivas – ou seja, do processo
que envolve atenção, percepção,
raciocínio e linguagem, e especialmente a memória.
Esquecimentos persistentes de fatos recentes, recados,
compromissos, dificuldades com
planejamento de atividades,
cálculos, controle das finanças,
desorientação no tempo e no
espaço, dificuldade de executar
tarefas rotineiras e alterações de
comportamento são os primeiros
sinais da doença de Alzheimer.
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Quando é a hora ideal para
trocar o amortecedor?

Não é fácil descobrir quando o amortecedor está gasto. Mas
o carro dá o aviso. Para ajudá-lo a não cair em armadilhas, confira
abaixo as principais dúvidas que cercam esse item de segurança tão
importante no carro.
QUANDO É HORA DE TROCAR?
Não dá para confiar em prazo por quilometragens, pois depende
muito do piso por onde roda e do estilo de direção. Há amortecedor
que não chega a 50.000 km, há outros que atingem os 150.000 km.
Mas a suspensão dá o aviso.
Carro que trepida muito em oscilações da pista ou cuja traseira
balança mais que gelatina pode indicar que chegou a hora. Se ao
entrar em uma curva parece que o veículo desgarra e joga a traseira,
também deve ser culpa do amortecedor.
Ruídos toda vez que a suspensão trabalha é outro indício. E, se
ao encarar o buraco mais inocente, a suspensão dá final de curso
(ouve-se uma batida seca), pode levar o veículo imediatamente
para revisão, ok?
Para não ser pego de surpresa, a Shoptire dá o aviso: condições
especiais no mês do amortecedor em nossa loja pra você rodar
tranquilo e curtir só o som da sua playlist :)

Para mais informações, fale com a gente hoje
DIRETO PELO WHATSAPP: 9 3802.1882
Shop Tire | Rua Javari 646 - Mooca - São Paulo
Acesse: www.shoptirepneus.com.br

Ativando a memória
Ler é um dos melhores exercícios, mas não é o único. Outras
atividades que estimulem o
cérebro a pensar também contribuem para estimular a memória
como xadrez, jogos de cartas,
dama, palavras cruzadas, caça-palavras, videogames e quebra-cabeça, entre outros.
Manter o corpo saudável
também contribui muito para
a saúde da memória. Ter uma
alimentação balanceada, praticar exercícios e procurar ter
uma boa qualidade de sono são
fundamentais.

PROCURA-SE

EMPREENDEDOR
PARA GESTÃO
COMERCIAL
Trabalho interno e externo
Treinamentos e cursos pagos
pela empresa.
Seletiva através de
agendamento com Silvio.

Tel: 9 5807-9950

facebook.com.br/GazetadaMooca

instagram.com/GazetadaMooca

Conheça a obra social Santa Clara
e São Francisco de Assis
A Obra Social Santa Clara e São Francisco de Assis é uma
organização social sem fins lucrativos, fundada em 11 de abril
de 1994 que atende a crianças e adolescentes na faixa etária
de 4 a 15 anos, residentes na Vila Alpina e adjacências, que
se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social.
A instituição oferece diariamente aos educandos oficinas
pedagógicas de: Orientação Sexual, Oficina de Linguagem,
Projeto de Leitura. Além das atividades complementares de
Informática, Atividades Recreativas, Dança e Capoeira, sendo
todas direcionadas com o intuito de atender às necessidades
e criar espaços de socialização e de estimulo para desenvolver
o potencial criativo, cognitivo, ético e afetivo dos atendidos,
garantido atenção social básica, auxiliando na construção da
cidadania.
Se você se identifica com o eese trabalho, traga sua experiência, sua motivação e faça parte dessa história. Seja mais
um a Serviço da Vida!
A SERVIÇO DA VIDA
Obra Social Santa Clara e São Francisco de Assis
Rua Costa Barros, 544, Vila Alpina – São Paulo/SP
www.obrasocialsantaclara.org.br
E-mail: obrasocial@obrasocialsantaclara.org.br
Telefone: (11) 2317-3042
Centro de Voluntariado funciona de 2ª a 6ª, das 9h às 16h.

Gazeta da Mooca: 21 anos a serviço da comunidade
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Master do Madrid retorna para
suas atividades em 2019

As equipes de Master do Madrid FC, já retornaram às atividades
esportivas nesse ano de 2019. Os seus jogos são realizados aos domingos no seu mando de campo, o CE Mooca, na Rua Taquari, 549.

Bresser jogará no CET Tatuapé
No próximo domingo,
10/02, a equipe do Bresser
estará jogando contra o time
Jardim Aricanduva no campo
CET Tatuapé, a partir das 11
horas. Como já vinha realizando desde o ano passado,
o Bresser continuará fazendo
alguns jogos nesse ano de 2019, no campo dos adversários

Nego Bill joga aos sábados

A equipe do Nego Bill já retornou às atividades esportivas, e os
seus jogos são disputados aos sábados na parte da manhã, sempre
em campo dos adversários.

Clube Escola Mooca oferece
diversas atividades esportivas

O Centro Educacional Esportivo Salim Farah Maluf (CEE),
mais conhecido como Clube
Escola Mooca, oferece uma serie
de atividades gratuitas, entre
danças, esportes e ginásticas, garantindo maior qualidade de vida
e saúde para os frequentadores
da região. Entre os inúmeros
esportes oferecidos pelo clube
destacam-se aulas de judô, capoeira, pilates, Yoga, alongamento,
artes marciais, dança circular
e corrida, de segunda-feira a
sábado, com classificação para
diversas idades.
Ao todo são 04 quadras
poliesportivas disponíveis para
administrar as aulas, além de
duas piscinas. Quando não há
aula, as quadras ficam livres para

o uso dos moradores da região.
Para frequentar o complexo
aquático do Clube Escola da
Mooca é necessária à apresentação da carteirinha de sócio, que
pode ser adquirida na administração do clube. Para produzir a
carteirinha é necessária apenas
uma foto no formato 3x4 e
exame médico gratuito, que
pode ser realizado na própria
unidade Mooca. Crianças de até
cinco anos não precisam fazer o
documento de sócio, entretanto
necessita da companhia de um
maior de idade responsável para
frequentar a piscina. O complexo aquático do Clube Escola da
Mooca, fica na rua Taquari, 549.
Para obter mais informações
ligue para 2694-7668.

Juventus inicia preparação para
o clássico contra a Portuguesa

Santa Mooca estréia com vitória

A equipe Santa Mooca de futebol society, estreou com vitória na
Copa dos Campeões, o jogo foi contra o Fuleiros no Playball Pompéia.
No tempo normal o jogo terminou 1a1, a equipe da Mooca ganhou
nos pênaltis por 4 a 3, o goleiro da Santa Rodrigo defendeu o pênalti
da vitória. O próximo jogo será dia 10/02, contra o Santa Stella às 14h.

Sente o Naipe estreou em 2019

Juventus e Portuguesa farão
o Clássico dos Imigrantes. Duas
das mais tradicionais equipes
do futebol brasileiro se encontram no Estádio Conde Rodolfo
Crespi, a Rua Javari, às 10 horas,
em partida válida pela sexta
rodada do Campeonato Paulista
da Série A2.
O treinador do Moleque Tra-

vesso, Alex Alves, quando ainda
atuava dentro das quatro linhas
defendeu as duas equipes e por
isso conhece bem a importância
desse confronto.
Após dois jogos fora de casa,
o treinador revelou que a equipe
está bem fisicamente e que todas
as atividades dessa semana serão
voltadas para o jogo de domingo.

Moocafogo jogará dia 10/02

Na inauguração do gramado sintetico do CDC Mooca dia 20/01,
os Naipes estrearam em 2019 com sua equipe Veterana contra a
equipe do Club Soccer Mooca. O placar ficou em 2 x 2 com gols de
Betinho e William. O Sente o Naipe FC comemora 14 anos no dia
06/02. O clube da Mooca, atual Tri Campeão do Jogos da Cidade
Regional Mooca, foi fundado em 06/02/2005.
No próximo fim de semana os Naipes jogarão com a equipe
Esporte dia 09 no CDC Mooca as 13hs contra o ADP Vila Maria, e
dia 10 no Pq Ecológico Tiete, as 09hs com a equipe Veterana contra
o Francisco da Gama.

O Master do Moocafogo estará jogando neste próximo domingo,
contra o São Cristóvão do Jd. Iguatemi, a partir das 8 horas, no seu
mando de campo, CEE Mooca, Rua Taquari, 549 Mooca. O prof Tico
espera contar com todos os seu titulares.
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