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SP recebe 3 novas estações do Metrô
O Governador João Doria 

e o Secretário dos Transportes 
Metropolitanos, Alexandre Bal-
dy, inauguraram, três estações 
da Linha 15-Prata do Metrô: Sa-
popemba, Fazenda da Juta e São 
Mateus. Com o novo trecho de 
mais 3,9 km, a rede de Metrô de 
São Paulo chega ao total de 101,1 
km de extensão e 89 estações 
em seis diferentes linhas (1-Azul, 
2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela, 
5-Lilás e 15-Prata). A chegada da 
Linha 15-Prata até São Mateus 
vai reduzir o tempo de desloca-
mento para o centro em até 50%. 
Mais de 300 mil pessoas devem 
ser beneficiadas pelo monotrilho 
diariamente. Inicialmente, as 
três estações estarão abertas de 
segunda à sexta das 10h às 15h, 
com cobrança de tarifa. 

O modelo de operação se-
gue o padrão internacional para 
a abertura de novas estações de 

metrô, permitindo a realização 
de testes e ajustes nos demais 
períodos. A operação deve ser 
ampliada em janeiro. As três no-
vas estações seguem padrão de 
baixa interferência na paisagem 
local. Todas ficam elevadas no 

canteiro central da avenida Sapo-
pemba. A estrutura em concreto 
aparente e aço tem aberturas 
para ventilação e iluminação 
natural em três diferentes pavi-
mentos. A plataformas têm 90 
metros de comprimento e 9,9 

metros de largura, a cerca de 15 
metros acima do nível da rua. As 
estações contam também com 
piso tátil, portas automáticas em 
toda a extensão, escadas rolan-
tes, escadas fixas, elevadores, 
paraciclos e sanitários públicos.

Colégio São Paulo inaugura um novo prédio

Desejamos a nossos clientes e amigos Boas Festas! 
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Mudança de tráfego na Rua André de Leão 
afasta clientes e prejudica comerciantes locais

Desde o sábado 16 
de novembro, a Com-
panhia de Engenharia 
de Tráfego  (CET)  alte-
rou a circulação da Rua 
André de Leão e blo-
queou o retorno sob o 
viaduto, para obras de 
recuperação do Viadu-
to Alcântara Machado. 

Fo i  implantada 
mão única de direção 
na Rua André de Leão, no sen-
tido da Avenida Alcântara Ma-
chado para a Rua da Mooca, 
e foi feito o fechamento do 

retorno sob o Viaduto Alcântara 
Machado, que ligava a Avenida 
Alcântara Machado, do sentido 
Centro para o sentido Bairro.

Desde a mudança, 
lojistas reclamam que o 
movimento caiu drásti-
camente no local. 

A rede de comércio 
da rua é composta por 
padaria, restaurantes, 
bares, casa de mate-
rial de construção, casa 
lotérica, entre outros 
segmentos. O momento 
é especialmente difícil, 

porque os lojistas contavam 
com o período das festas de 
final de ano para alavancar o 
faturamento.

“Bello Natal” traz clima natalino para a Mooca
No trecho que começa Rua 

da Mooca e vai até quase esqui-
na com a Rua João Antônio de 
Oliveira e da Rua Visconde de 
Laguna  até a Rua Javari, foi apli-
cada uma decoração nos postes 
com TNT, laços e guirlandas. 

As noites ganham encanto 
com a iluminação festiva com 
2500 lâmpadas e ainda tem a 
ilustre presença de Papai Noel 
as sextas, sábados e domin-
gos no período da tarde para 
tirar fotos com toda a família 
e receber a cartinha dos com 
os sonhos dos pequenos moo-
quenses. Além disso, todas as 
lojas fizeram uma decoração 

especial de natal e oferecem 
tudo o que você precisa para ter 
um final de ano inesquecível a 
preços muito convidativos.

 Quer saber mais? Siga o Ins-
tagram da rua: @ruadamoocao-
ficial e curta a nossa página no 
Facebook: ruadamoocaoficial 

Polo de Empregabilidade Inclusiva é inaugurado 
na região central da capital

O Governo de São Paulo 
inaugurou nessa quarta-feira 
(18) o primeiro Polo de Em-
pregabilidade Inclusiva (PEI) 
da região central da Capital, na 
Rua Boa Vista. O PEI integra o 
programa Meu Emprego – Tra-

balho Inclusivo, 
que tem como 
objetivo promo-
ver o desenvol-
vimento profis-
sional, a inclusão 
e a permanência 
de pessoas com 
deficiência no 
mercado de tra-
balho.

O local também oferece 
cursos de qualificação técnica 
e empreendedora, além dar 
suporte às equipes de Recursos 
Humanos das empresas para 
a inserção destes profissionais 

no ambiente corporativo. As 
informações sobre o programa 
podem ser consultadas por meio 
do site www.trabalhoinclusivo.
sp.gov.br.  “Com o trabalho mais 
integrado entre as secretarias, 
estamos criando uma forma 
efetiva para incluir as pessoas 
com deficiência no mercado 
de trabalho. O nosso objetivo é 
que todos os paulistas tenham 
oportunidades de emprego e 
qualificação, através deste pro-
grama que é a maior iniciativa de 
inclusão no Estado de São Paulo”, 
disse a Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Patricia Ellen.
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Prefeitura de São Paulo lança o programa 
habitacional “Pode Entrar”

Neste mês de dezembro, 
profissionais da rede municipal 
de ensino participaram de Au-
diência Pública, realizada pela 
Comissão de Educação, Cultura 
e Esportes, sobre o PL (Projeto 
de Lei) 98/2019, de autoria do 
vereador Gilberto Nascimento 
Jr. O projeto autoriza o fun-
cionamento noturno de CEIs 
(Centros de Educação Infantil) 
e creches conveniadas com a 
Prefeitura de São Paulo.

O principal objetivo do PL é 
atender crianças de zero a três 
anos e 11 meses de idade, cujos 
pais ou responsáveis precisem 
trabalhar no período noturno. A 
proposta leva em conta mudan-
ças no mercado de trabalho que 
afetam diretamente as famílias. 
Dados do IBGE (Instituto Brasi-

Audiência na Câmara discute a abertura de 
creches municipais no período noturno

leiro de Geografia e Estatística), 
de 2016, mostram que quase 
sete milhões de pessoas cum-
prem jornada noturna.

Membro da Comissão de 
Educação, o vereador Eduardo 
Suplicy disse que o projeto pode-
rá beneficiar muitas famílias que 
necessitam deixar seus filhos sob 
supervisão para manter seu em-
prego, mas é preciso discutir com 
mais profundidade. Segundo o 

autor do projeto, esta 
audiência foi apenas o 
início do debate, e as 
críticas serão conside-
radas. “Não queremos 
que a creche noturna 
seja um hotel para co-
locar crianças. Estamos 
buscando uma solução 
para a necessidade, 
já que tantas pesso-

as trabalham em horários não 
convencionais, atualmente”, 
argumentou o vereador Gilber-
to Nascimento Jr. Aprovado em 
primeira discussão no Plenário 
da Câmara neste mês, o projeto 
segue em tramitação até a segun-
da e definitiva votação. Em caso 
de aprovação no segundo turno, 
o projeto seguirá para sanção ou 
veto do prefeito.

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Habitação (Sehab) e da 
Companhia Metropolitana de 
Habitação (Cohab-SP), apresen-
tou o “Pode Entrar”, um novo 
programa habitacional do mu-
nicípio de São Paulo.

O programa foi desenvol-
vido para criar mecanismos de 
incentivo à produção de unida-
des habitacionais populares para 
famílias com renda bruta de até 
três salários, que não possuem 
acesso ao crédito imobiliário e 
não têm mais possibilidades de 
serem atendidas pelo Governo 
Federal, que sinalizou o fim dos 
repasses para a Faixa 1 (famílias 
com renda de até R$1.800) do 
Minha Casa Minha Vida. 

O programa também vai 
atender famílias com renda bruta 
de até seis salários mínimos, com 
subsídio por meio de Carta de 
Crédito de até R$ 40 mil. Além 
da viabilização da construção de 
moradias populares, o projeto 
também vai realizar a requali-
ficação de imóveis, principal-

mente de prédios no centro da 
cidade. Para 2020, fase inicial do 
programa que foi desenvolvido 
integralmente com recursos do 
município, o investimento será de 
R$1 bilhão, valor que vai propiciar 
a construção de cerca de 10 mil 
unidades habitacionais populares. 

Durante o planejamento do 
programa, ficou estabelecida a 
distribuição dos recursos, que 
ocorrerá por modalidade: 40% 
serão destinados às famílias ca-
dastradas pela Cohab e famílias 
provenientes de remoção de 
áreas de risco ou que tenham 
sofrido remoção por interven-
ções urbanas; 40% para empre-

endimentos desenvolvidos por 
entidades organizadoras de pro-
jetos habitacionais; e 20% para 
empreendimentos de locação 
social ou carta de crédito.

No programa, serão destina-
dos 5% das unidades de todos os 
empreendimentos construídos 
à pessoas com deficiência; 5% 
para pessoas idosas; e 5% para 
mulheres atendidas por me-
dida protetiva prevista na Lei 
Maria da Penha. As obras dos 
primeiros empreendimentos 
construídos pelo “Pode Entrar” 
estão agendadas para fevereiro 
de 2020. Todas as regiões da 
capital serão contempladas.
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Colégio São Paulo inaugura um novo prédio na Rua Serra do Jairé
Ampliando suas instalações, o Colégio São Paulo, localizado na Rua Dr Ronaldo Porto Macedo, agora tem um novo prédio voltado para o Ensino Infantil e Fundamental 1. A nova instalação dá 

acesso ao prédio principal, formando um grande complexo.  O novo prédio possui uma arquitetura moderna, com salas amplas e bem equipadas, espaço maker, quadra, parquinho, espaço 
para descanso e até uma horta. Embora seja voltado para as crianças menores, as novas instalações têm espaços compartilhados que podem ser usados por todos os alunos. 

O novo prédio pode ser visitado durante o horário comercial na Rua Serra de Jairé, 647.
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Lazer e Cultura

Entre os dias 11/01 e 
02/02 (exceto 12/01), aos 
sábados e domingos, às 
16h, a Cia. Circo Delas reali-
za temporada do espetácu-
lo “Dia de Praia”, no Teatro 
Arthur Azevedo (Av. Paes 
de Barros, 955 – Mooca). 

Carmela decide ir à 
praia para se divertir e 
relaxar, mas além da di-
ficuldade de encontrar 
um local em meio a uma 
praia lotada, ainda precisa 
lidar com o sol escaldante 
e sua inabilidade de manejo 
para montar seu cantinho de 
relaxamento. 

Dia de Praia é o trabalho 
solo da palhaça Carmela (Melina 
Marchetti), onde a fisicalidade 

Rua Polignano A. Mare, 228 cj 11 - Brás
Tels: 3271-7382 / 2579-7381 / 2528-3452 / 2528-3432

Nas férias de janeiro, palhaça 
Carmela leva um “Dia de Praia” 
ao Teatro Arthur Azevedo

SERVIÇO: Espetáculo “Dia de Praia” De 11/1 à 2/2, exceto dia 12, sábados 
e domingos. Horário: 16h - Local: Teatro Arthur Azevedo - Av. Paes de Bar-

ros, 955 - Mooca, São Paulo - SP - Ingresso: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia)

da atriz, o equilibrismo e a inte-
ração com objetos criam imagens 
e relações tecendo poética e di-
vertida narrativa. Um espetáculo 
lúdico e divertido apropriado 
para o público de qualquer idade.

Shopping Anália Franco tem 
trono pet na decoração natalina

O Shopping Anália Fran-
co criou uma decoração ins-
pirada em um lindo Jardim 
Secreto, repleto de luzes, 
árvores natalinas e bolas 
vermelhas. E para que todos 
possam tirar fotos com o 
bom velhinho, o mall trouxe 
mais uma vez o trono pet, 
assim o momento da visita 
ao Papai Noel poderá ser 
sempre relembrado com 
carinho pelas famílias e seus 
bichinhos de estimação.

Como uma das princi-
pais atrações, os clientes podem 
entrar dentro da árvore central, 
que possui mais de 14 metros de 
altura. Nela, terão uma linda sur-
presa: o chão e as parede estão 
totalmente iluminados com mais 
de 27 mil lâmpadas de LED, crian-
do um efeito de caleidoscópio e 
tornando-se o perfeito cenário 
para muitas fotos.   

O Jardim também conta com 
uma fonte dos desejos solidária, 
para que os clientes possam jogar 
moedas e fazer seus pedidos. 
Todo o valor arrecadado será 

SERVIÇO: Decoração Jardim Secreto na Praça de Eventos – piso Orquí-
dea, horários:  - De 10/12 a 23 de dezembro, das 10h às 22h30; 

Dia 24 de dezembro, das 10h às 17h30; De 26 a 30 de dezembro, 
das 10h às 21h30; Dia 31 de dezembro, das 10h às 15h30  

Papai Noel no piso Lírio, horários: De segunda a sexta, das 10h às 23h00* 
Sábado e Domingo, das 10h às 23h00* Dia 24/12, das 10h às 18h00* 

*Confira horários de fechamento da fila e intervalos.
Show de Luzes na Fachada: todos os dias, a partir das 19h, área externa.

doado para o GRAACC, hospital 
referência no tratamento e pes-
quisa do câncer infantojuvenil 
na América Latina. 

E para a alegria da criança-
da, um labirinto de jardim foi 
instalado com túnel, jogo da 
memória, cama de gato, entre 
outras atividades. No meio do 
percurso um urso fofinho está 
os esperando. O espaço conta 
também com um balanço adap-
tado para cadeiras de rodas, 
garantindo assim a inclusão e 
diversão de todos.
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Passatempo

Culinária

SO
LU

ÇÃ
O:

Chester com farofa tropical
Ingredientes: 1 chester de 5 

kg; 750 ml de vinho branco seco; 
1/2 xícara (chá) de conhaque; 10 
dentes de alho; 1 colher (sopa) 
de pimenta moída na hora; Sal 
a gosto.

Farofa: 1 manga madura e 
firme, picada em cubos médios; 
1/2 abacaxi maduro, cortado em 
cubos médios; 1 maracujá (só as 
sementes); 1 cebola picadinha; 
2 xícaras (chá) de farinha de 
mandioca torrada; 2 colheres 
(sopa) de salsinha picada; 2 co-
lheres (sopa) de manteiga

Modo de preparo: Lave 
bem o chester e retire os miú-
dos.Coloque-o em um recipien-
te alto e acrescente o vinho, o 
conhaque, o alho e a pimenta. 
Deixe por pelo menos 12 horas 
nessa mistura. Retire o chester 
da marinada de vinho, reser-
vando-a para regar depois. Em 
uma fôrma, coloque o chester e 
cubra com papel alumínio. Leve 
ao forno 200ºC por 3 a 4 horas, 

regando com a marinada de 30 
em 30 minutos. No final da ulti-
ma hora, retire o papel alumínio 
para que o chester fique corado.

Farofa: Em uma panela 
média, acrescente a manteiga 
e deixe aquecer. Coloque a 
cebola picadinha e deixe mur-
char. Acrescente as frutas, o sal 
e deixe cozinhar por 5 minutos.

Desligue o fogo e deixe 
esfriar bem antes de colocar a 
farinha de mandioca. Por último, 
acrescente a salsinha picada.

Horóscopo
ARIES - Poderá perceber o abuso de confiança por parte de alguém que 
lhe é chegado. No plano afetivo: Não dê ouvidos aos outros. Se está ini-
ciando uma relação o melhor será confiar na sua intuição. O tempo dirá 
que as suas opções foram as mais corretas. No plano profissional: Trata-

-se de um período bastante tenso. Cuide a sua conta bancária.  Na saúde: Poderão 
surgir algumas dores de estômago. Avalie da existência de úlceras.

TOURO - O seu maior objetivo será o de assegurar sua estabilidade. No 
plano afetivo: Poderão surgir alguns problemas com um familiar mais ido-
so. Faça um esforço para partilhar seus problemas com o parceiro(a). No 
plano profissional: Será exigida responsabilidade e grande atividade. As 

finanças estão boas, mas evite supérfluos. Na saúde: Poderão surgir problemas de 
pele devido ao excesso de stress. Descanse 

GÊMEOS - Estará dividido entre os seus projetos profissionais e a procura 
de harmonia e equilíbrio emocional. No plano afetivo: Dispa-se de pudores 
e viva a sua relação amorosa com forte intensidade. No plano profissio-
nal: Período extremamente produtivo. Seja determinado e objetivo, assim 

atingirá seguramente com sucesso as suas metas. Na saúde: Faça o controle do seu 
nível de colesterol.

CÂNCER - Tente quebrar com a rotina do seu cotidiano, surpreenda o 
ser amado. No plano afetivo: Dê todo o seu amor sem esperar qualquer 
retorno. Dê tempo ao tempo a estabilidade virá sem demora. No plano 
profissional: Tente redefinir a sua carreira de forma clara e objetiva. Está 

especialmente protegido para investimentos a longo prazo. Na saúde: Corrija alguns 
erros na sua alimentação, procure ingerir mais frutas e legumes.

LEÃO - Poderá ser surpreendido com alguns acontecimentos pessoalmen-
te importantes. No plano afetivo: Terá alguma tendência para se envaide-
cer. Cuidado para não ser ser mal interpretado ou tornar-se inconveniente. 
No plano profissional: Reconheça o esforço dos seus colegas ou subordi-

nados. As suas atividades vão exigir concentração e esforço intelectual. Na saúde: 
Tome um complemento alimentar para fortalecimento da atividade cerebral.

VIRGEM - A manipulação ou traição por parte de familiares ou amigos 
pode afetar os seus dias. No plano afetivo: O seu estado de humor terá 
altos e baixos. Tenha atenção ao ciúme. Respeite a privacidade da pessoa 
com quem partilha a sua vida. No plano profissional: Não assine qualquer 

tipo de contrato sem ler nas entrelinhas. Faça investimentos a longo prazo acom 
cautela. Na saúde: Procure na meditação a forma de se equilibrar.

LIBRA - Divida seu bem-estar com uma festa ou um bom jantar a dois. No 
plano afetivo: Sentirá uma onda de mudança positiva à sua volta. Siga a 
sua intuição. A paz e a tranquilidade estão instaladas no seu coração. Siga 
em frente confiante. No plano profissional: A semana é de mudanças e as 

grandes oportunidades poderão surgir. Sua vida poderá tomar um novo rumo. Na 
saúde: Os imprevistos do dia-a-dia poderão causar algum nervosismo.

ESCORPIÃO - A expectativa de uma maior progressão profissional e fi-
nanceira poderá afastar a atenção do campo afetivo. No plano afetivo: A 
sua vida sentimental estará muito ativa. Não misture questões sentimen-
tais com dinheiro. No plano profissional: Período positivo, porém terá de 

aguardar o desfecho dos seus esforços. Aceite o curso normal das coisas. Na saúde: 
Poderão surgir alguns problemas de ordem intestinal fruto da má alimentação.

SAGITÁRIO - Terá tendência a viver o seu amor, protegido dos olhares 
indiscretos. No plano afetivo: Poderão ocorrer alguns conflitos com fami-
liares que deve resolver de imediato com sensatez. Não descuide do seu 
amor. No plano profissional: Pense de forma positiva, não abandone os 

seus ideais. Perspectivas de melhor estabilidade economica e na carreira.  Na saú-
de: Quaisquer sintomas que apresente, vá ao médico e siga a prescrição á risca.

CAPRICÓRNIO - Investimentos efetuados no passado podem agora tra-
zer frutos que assegurarão o seu futuro. No plano afetivo: O seu sistema 
nervoso poderá estar um pouco abalado. Não alimente falsas esperanças 
nem brinque com os seus próprios sentimentos. No plano profissional: 

Tome iniciativas: elas serão o seu maior trunfo diante de superiores. Na saúde: Não 
pense que a academia é luxo. Faça exercício.

AQUÁRIO - Não se aborreça se os seus amigos não sentem o mesmo pra-
zer que o seu pelas coisas que faz. No plano afetivo: Os dias agitados não 
permitirão uma união efetiva com o seu parceiro. Resguarde um tempo 
para estar a dois. Prepare algo surpreendente. No plano profissional: Não 

entregue trabalhos que não sejam devidamente revistos. Não corra riscos desneces-
sários. Na saúde: O cansaço físico será enorme, relaxe junto à natureza.

PEIXES - Não permita que situações de um passado recente interfiram na 
sua vida amorosa. No plano afetivo: Terá de controlar os seus impulsos. 
Especial cuidado com relações de dualidade, poderá sofrer as consequên-
cias. No plano profissional: Os acordos verbais não serão a melhor solu-

ção para os seus problemas, deixe sempre tudo bem definido e escrito no papel. Na 
saúde: Tudo caminha bem graças aos constantes cuidados com o seu corpo.
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O Calçadão Espeto e Burger, 
está localizado na Rua da Mooca, 
2913, na esquina com a Rua Juve-
nal Parada, 205. O proprietário, 
Ricardo, também conhecido 
como “Negrão da Mooca”, é uma 
prata da casa, nascido e criado 
no bairro. 

O bar tem como atrativo ofe-
recer um ambiente descontraído, 
atual e com um menu eclético e 
diferenciado onde o carro chefe 
é o medalhão (criado pelo pro-
prietário e sua chef de cozinha, 
Paula), aliás o melhor medalhão 
de SÃO PAULO. Após a contrata-
ção da chef Paula Poncianno, a 
cozinha passou por uma refor-
mulação, com uma gastronomia 
atual e formadora de conceitos.

Com uma comida afetiva e 
gourmet, a casa oferece almo-
ço executivo e a la carte com 
pratos elaborados para todos os 
paladares.

À noite você encontra o me-
lhor happy hour da Mooca com 

Calçadão Espeto e Burger une 
gastronomia e descontração na Mooca

SERVIÇO: Calçadão Espeto e Burger 
R. da Mooca, 2913 - Tel: 2607-6654 

Whatsapp: 95693-6941 
Facebook: CalcadaoEspetoeBurguer/  

Instagram: calcadaobarespeto

cardápio exclusivo que inclui por-
ções, hambúrgueres artesanais, 
espetos com carnes nobres, pica-
nhas, ancho e chorizo argentinos. 

Outra especialidade é a su-
culenta feijoada, com uma re-
ceita única e cujo cheiro incensa 
todo o bairro. Uma casa nova, 
com apenas um ano e quatro 
meses de funcionamento, mas 
muito elogiada pelo seu atendi-
mento nota dez.

Aqui você tambérm encon-

tra cervejas geladas, chopp ar-
tesanal e lanches maravilhosos, 
entre eles, um excelente beirute.

Aproveite para conhecer 
a nova pizzaria! Recém inau-
gurada, conta com massas de 
altíssima qualidade preparadas 
com fermentação natural.

Há também drinks diferen-
ciados e caipirinhas gourmet 
para você curtir  momentos úni-
cos e alegres com seus amigos e 
familiares. E todas essas delícias 
podem chegar no seu endereço 
pelo IFood! Comemore seu 
aniversário no Calçadão Espeto 
e Burger e ganhe bolo e combo 
diferenciado.

O sistema de freio auto-
motivo é um dos itens que 
mais afetam a segurança ao 
dirigir um veículo — junto 
com a suspensão e a direção. 
Independentemente de ser 
a disco ou a tambor, você 
precisa ficar atento aos sinais 
de desgaste nos componen-
tes. Vamos conhecer alguns dos 
indicativos de problemas?

Carro desviando para um lado 
durante a frenagem

Isso pode acontecer, quan-
do os êmbolos da pinça estão 
prendendo. Essa falha causa o 
desgaste prematuro das pasti-
lhas, fazendo com que as rodas 
recebam forças de frenagens 
diferentes. Se isso está ocorren-
do, componentes da suspensão, 

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

SISTEMA DE FREIOS: O que saber para não correr perigo

direção, rodas e pneus  também 
devem ser verificados.

Ruídos agudos: Embora nem 
sempre esteja associado a uma 
falha, não deixe de verificar 
se as pastilhas ou lonas foram 
instaladas incorretamente ou 
estão gastas.

Vibrações: Em carros que têm 
ABS, é normal que o pedal de 
freio vibre um pouco. Porém, se 

a vibração durante a frenagem 
se estende ao volante, mesmo 
sem o acionamento do freio, é 
provável que existam falhas em 
outros componentes — como 
rodas desbalanceadas ou folgas 
nos sistema de direção.

Pedal muito duro ou baixo
Normalmente, esses sinto-

mas indicam diminuição do nível 
de fluido no reservatório. Pode 
acontecer também de o pedal 
começar a baixar conforme o 
uso. Excesso de água no sistema 
— devido a fluido muito velho — 

ou ar na tubulação podem causar 
esse tipo de comportamento.

Como fazer a manutenção 
do sistema de freio?

Se você notar qualquer sinal 
de problema no freio, não deixe 
de procurar um especialista. 
Apesar de parecer simples, exis-
tem muitos detalhes que não 
podem ser ignorados e, somente 
um profissional qualificado terá 
condições de fazer a correta ma-
nutenção, bem como os ajustes 
necessários para obter máximo 
desempenho.
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Domingo dia 15/12, o clube do Madrid encerrou suas atividades 
esportivas nesse ano de 2019, promovendo o já famoso rachão, 
com as suas equipes de master e terminando o jogo todos foram 
confraternizar  com um churrasco e muita cerveja no Bar do Jo, Rua 
João Caetano, Mooca.

A equipe do 
União Alto que 
manda os seus 
jogos aos domin-
gos a partir das 
13 hs, no campo 
CDC  Vila Arapuá. 
Encerrou suas ati-
vidades esportivas 
nesse ano 2019, 

dia 08/12, num jogo amistoso e depois houve aquela confraterni-
zação, com jogadores com seus familiares e simpatizantes do clube.

Uma das mais tradicionais equipes de futebol de 
campo da Mooca, o Nacional da Mooca, realizou umas 
das melhores campanhas nesse ano de 2019. Vencendo 
mais de 80% dos seus jogos, sempre jogando nos campos 
dos adversários.

Nesse ano de 2019, a equipe completou 2.000 jogos 
e a comemoração foi contra a equipe a seleção Master de 
Futsal, 2 a 0 para o Naça. O jogo foi no campo do Nacional 
da Água Rasa.

O Arco Verde jo-
gou amistosamente dia 
08/12, contra a equipe 
do Atlético do Jardim 
Sinhá e o placar ficou 0 a 
1 Atlético. O Arco Verde 
jogou bastante desfalca-
do dos seus principais 
jogadores, os substitutos não estiveram numa manhã inspirada. O 
clube está convocando jogadores e simpatizantes para o jogo de 
confraternização, para dia 22/12, a partir das 9h30. No CEE Mooca, 
Rua Taquari, 549 - Mooca.

Juventus empata com 
Água Santa em amistoso de 

apresentação do elenco
Com muita festa, a ma-

nhã deste domingo (15/12) 
ficou marcada pela apresen-
tação do elenco grená de 
2020 para a torcida juventina, 
em partida contra o Água 
Santa, no Estádio da Javari.

Mesmo com bastante 
ataque do Juventus, o pri-
meiro tempo terminou em 0 
a 0. Aos 14 minutos da etapa 
final, para o delírio da torcida juventina, o Moleque abriu o placar 
com gol de Léo Castro. Mas, com um gol de pênalti, o time adver-
sário empatou a partida em 1 a 1, que foi o placar final. A estreia 
no Campeonato Paulista da Série A2 acontece no dia 22 de janeiro, 
contra o Votuporanguense, fora de casa.

No último jogo do ano, dia 07/12 no CDC Mooca, o Veterano dos 
Naipes enfrentaram a equipe do Uniao da Vila Prudente e venceu por 
4x0, gols Silvinho, Marcel, Gi e Fabinho, fechando uma temporada 
excelente da equipe q teve apenas 2 derrotas dentro de casa. Os 
Naipes desejam a todos os varzeanos Boas Festas!

Sente o Naipe encerra a 
temporada com vitória 

Master do Madrid só em 2020

Bresser 3 a 2 Cruz Azul FC

Bresser jogou um bom futebol e ganhou e 3 a 2 contra a boa 
equipe do Cruz Azul do Ipiranga. O time do Bresser teve oportuni-
dade de fazer mais gols e até golear o adversário, mas os atacantes 
não foram felizes nas finalizações. Gols Bresser, Gleisson 2 e Mineiro  

Arco Verde termina em 
0 a 1 com Atlético Jd. Sinhá

União Alto encerrou 
atividades dia 08/12

Nacional se prepara para 2020


