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Esportes mudam a vida de 
crianças e adolescentes

 Falta de vagas 
prejudica a região

EaD cresce 
nos últimos 

anos

Cannabis 
medicinal é 

tema de debates 
em igreja na ZL

Há 52 anos, nascia o 
Mercadão de 

São Miguel 

Mercado municipal expressa a 
cultura da região que sempre acolheu 

migrantes e imigrantes.  Página 3.

Projeto esportivo tira 
crianças das ruas

Criado pela ex-jogadora 
de voleibol, Ana Moser, 

instituto atua também no 
Itaim Paulista.

Página 7.

Zona Leste sofre com a distância entre a moradia 
e as principais ofertas de emprego. Página 6.

Paróquia em Ermelino 
Matarazzo realiza 
encontros sobre 

“saúde integrativa”, 
em que discutem 
a busca da saúde 
por caminhos bem 

diferentes da indústria 
dos medicamentos.

 Página 4.

CEUs são os melhores 
espaços de cultura

Faz 16 anos que o primeiro CEU foi criado 
em Guaianases, periferia da cidade. Jovens 

talentos encontram apoio para expressar 
suas artes no palco, quadras ou salas de 

aula destes equipamentos. Página 8.

A partir do engajamento nas atividades 
esportivas e comunitárias que acontecem 
no Centro Esportivo Santa Lúcia, jovens 

relatam mudanças no sentido dos estudos e 
rendimento nas aulas melhorou. Página 7.

Jardim Lapena inova 
com o  Plano de Bairro 

Fruto da mobilização de moradores, instrumento previsto no Plano Diretor da cidade 
apresenta um planejamento urbanístico que considera as reais necessidades da 
comunidade. Página 3. Baixe uma cópia do plano em https://tinyurl.com/vh3ukd4

Estudante de 
engenharia elétrica 

na modalidade EaD,
Gustavo Casagrande, 
gosta de estudar em 
praça próxima de sua 

casa. Página 5. 
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21 mil livrarias são fechadas 
por conta da crise 
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Por: Amanda Cunha e  
Mariana Thomaz
O foco da feira é alcan-

çar jovens que estão em fase 
de conclusão do ensino mé-
dio, um momento de dúvidas 
sobre qual carreira seguir. O 
evento contou com aulas em 
laboratórios, acompanhadas 
por coordenadores dos cursos 
apresentados e por alunos dos 
próprios cursos, com expo-
sições, oficinas e atividades 
para apresentar a modalidade. 
“A elaboração das oficinas é 
baseada nas visitas realizadas 
nas escolas, visando os cursos 
mais procurados e de maior 
interesse por parte dos estu-
dantes, os mais buscados esse 
ano são os da área da saúde 
como: enfermagem, odonto-
logia e medicina veterinária. 
Porém, todos os cursos ofe-
recidos pela Universidade são 
expostos”, diz Tiago Pereira 
do departamento comercial 
e um dos organizadores do 
evento. A FEPRO oferece 
bolsas de estudos que variam 

de 20% até 100 % dependen-
do da pontuação no resultado 
da avaliação. A feira contou 
com diversas parcerias, como 
o PRAVALER, que financia 
bolsas de estudos, e este ano 
com a Avon, que ofereceu 
palestras sobre empreende-
dorismo. A faixa etária dos 
visitantes da feira varia entre 
16-18 anos, em sua grande 
maioria de escolas públicas. 
Alguns jovens vem à feira já 
decididos, mas participam do 
evento para ter certeza de sua 
escolha. 

Por Fernanda Ferreira 
e Geovanna Domingos
Colaboradores e alu-

nos têm à disposição serviços 
de enfermagem realizados 
por alunos da Universidade. 

O núcleo de enferma-
gem tem como objetivo ofe-
recer aulas práticas para os 
seus alunos, oportunidades de 
estágio e, além de tudo, aten-
dimento para com os colabo-
radores e alunos da instituição 
Cruzeiro do Sul, estando pre-
sente no Campus de São Mi-
guel, Paulista e Anália Franco. 

Atendimentos são re-
alizados de segunda a sexta 
- feira, em turnos da manhã 
até a noite. 

A coordenadora do nú-
cleo, Raquel Josefina, man-
tém a clínica organizada junto 
com a sua equipe, que é com-
posta por dois enfermeiros, 

um estagiário e uma técnica 
em enfermagem. Segundo 
a coordenadora, o ambiente 
tem uma estrutura bem equi-
pada para receber o corpo do-
cente e atender as suas neces-
sidades mais emergenciais. 

Algumas das ativi-
dades exercidas pela equipe 
são: aferimento de pressão; 
acompanhamento e controle 
de alunos diabéticos ou hiper-
tensos; e atendimentos em sa-
las de aula, caso o individuo 
esteja incapacitado de ir até o 
núcleo, a equipe de enferma-
gem é acionada imediatamen-
te pelos seguranças e vai até o 
local, fazer uma avaliação de 
saúde. Se o caso for muito gra-
ve, uma ambulância é aciona-
da em socorro do paciente. 

Atendimentos a co-
munidade são feitos em ca-
sos específicos. Geralmente, 

quando ocorre uma iniciação 
científica o núcleo tem a ver-
ba para tratar de casos fora da 
instituição. Caso contrário, 
volta-se apenas para a comu-
nidade interna. 

Medicamentos estão 
estritamente proibidos no 
núcleo de enfermagem, pois 
como a equipe não conta com 
um médico, por lei, é proibido 
medicar qualquer pessoa. Em 
caso de emergências, o núcleo 
tomará as devidas precauções. 
“Nós temos prática clínica no 
processo de cuidar. Primeira 
fase”, explica Raquel. 

O núcleo também 
trabalha com várias cam-
panhas de conscientização, 
como o setembro amarelo, 
outubro rosa, novembro 
azul e também a vacinação 
contra o sarampo, trazendo 
palestrantes. 

Empresários e de grandes e pequenas livrarias 
são obrigados a fechar seus comércios
Por: Ian Izaque
Livreiros do Brasil fe-

cham seus estabelecimentos 
por falta de público. Eles re-
presentam parte dos mais de 
21 mil comércios fechados 
em todo país, segundo a pes-
quisa da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 
Uma conhecida livraria, até 
dezembro de 2018, tinha 
anunciado o fechamento de 
20 lojas da sua rede, mas os 
pequenos estabelecimentos 
também não conseguiram fi-
car de portas abertas. Com 
atuação no mercado há mais 
de 30 anos, Magrão afirma 
que diversos fatores contri-
buíram para os livreiros en-
trarem nessa crise. Um deles, 
são os serviços que a internet 
oferece e faz com que os con-
sumidores comprem online 
e deixem de ir até as lojas. 
Quando questionado sobre es-
tratégias que os empresários 
podem ter para vencer a crise, 
Magrão diz que não tem uma 
receita certa.

 Apesar de ter caído 

50% das vendas, o empresá-
rio relata que tratar extrema-
mente bem os clientes, pode 
ser um caminho para dar a 
volta por cima. Apaixona-
da pela leitura, a estudante, 
Beatriz de Lima de 22 anos, 
acredita que criar uma cultura 
simbólica e viva em volta das 
livrarias pode ajudar. Beatriz 
aconselha os empresários a 
criar eventos que relacionem a 
leitura com música, dança, arte 
e outras formas de aproximar 
as pessoas dos livros. Transfor-
mar esses espaços de consumo 
em um lugar de debate, estudo 
e aprendizado coletivo. 

A Universidade Cru-
zeiro do Sul também sofreu 
com a mudança tecnológica. 
Por conta do desenvolvimen-
to, os livros físicos foram 
ficando de lado, dando es-
paço para os E-books. An-
tigamente, a Universidade 
que era cheia de livros, hoje 
os tem bem abaixo em mé-
dia de 80 mil livros. Todas 
as pessoas da comunida-
de têm acesso a Biblioteca 
Universitária.

Alunos de Jornalismo 
participam de Hackathon

Maratona teve objetivo de buscar inovações para o Jardim Lapena
A iniciativa foi do Ino-

va ZL, uma plataforma man-
tida pela Fundação Tide Se-
túbal, para agregar projetos, 
ideias, inspiração, iniciativas 
transformadoras para perife-
rias. Os alunos de jornalismo 
acompanharam as apresenta-
ções de projetos criativos que 
estão transformando as comu-
nidades e também contribuí-
ram apresentando Trabalhos 
de Conclusão de Curso volta-
dos para a comunicação local. 

O modelo de Hacka-
thon é estimulante, pois de-
safia o público a pensar so-
luções nas diversas áreas do 
conhecimento, valorizando a 
experiência dos que aceitam 
participar do esforço coletivo. 
O projeto do Inova ZL tem 
duas linhas de pensamento: 
o edital, que se abre uma vez 
por ano e tem como objetivo 
apoiar projetos de impacto so-
cial, cultural e empreendedo-
rismo; e o Hackathon, evento 
criado pelo Inova ZL em par-
ceria com a Fundação Tide 
Setúbal, com o propósito de 
criar maratonas que ajudam a 
promover o desenvolvimento 
de ideias com potencial trans-

formador e para a solução de 
problemas nas comunidades.

Buscando impulsionar 
os projetos e desenvolvedores 
em potencial, com a finalida-
de de criar resoluções para 
obstáculos no Jardim Lapen-
na (tema da maratona deste 
ano), esses desafios procuram 
ajudar e encorajar profissio-
nais cujas especialidades te-
nham a ver com inovação.

No dia 07 de outubro, 

a Universidade Cruzeiro do 
Sul recebeu o “Aquece Ha-
ckathon”, um pré-aquecimen-
to da maratona que ocorreu 
nos dias 30 de novembro e 1 
de dezembro. “O Inova ZL é 
um projeto da Fundação Tide 
Setúbal. A ideia é trazer pro-
jetos que pensem em ações 
para territórios periféricos”, 
afirmou a diretora do Galpão 
ZL, Andrelissa Luiz, presente 
no evento.

Fatima Rodrigues, da 
Casa dos Meninos, Pa-
mella Indaiá, da Rádio 
Comunitária Milênio, 
Luiz Lucas que apre-
sentou seu TCC e Ana 
Carolina, diretora do 
documentário “Visio-
nários da Quebrada” . 

Curso de Jornalismo participa 
da FEPRO e apresenta os desa-
fios da profissão.
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Mercadão preserva tradição 
da economia regional

Referência no comércio de São Miguel, mercado municipal reúne história, cultura e diversidade de produtos.

Subprefeitura 
promove 

mutirão em 
conjunto com 

moradores

Parque Santa Rita, 
recebe reformas de 

zeladoria
Por: Tatiane Soares
O projeto tem como ob-

jetivo solucionar os problemas 
apontados pelos moradores 
dos bairros, como cuidar da 
manutenção do sistema viário, 
da rede de drenagem, limpeza 
urbana, vigilância sanitária e 
epidemiológica, entre outros.

Juntamente com a 
subprefeitura do Itaim Paulis-
ta, moradores da Vila Curuçá 
(Parque Santa Rita), promovem 
ação de cidadania no bairro.

Segundo a moradora 
Meire Firmino, “O projeto 
ajuda e incentiva a comuni-
dade na parte dos cuidados 
com seu espaço”. 

Por: Vitória Nascimento
Com 459 anos de uma 

rica história, São Miguel Pau-
lista é hoje considerado um 
dos principais bairros da Zona 
Leste. O distrito possui cerca 
de 370 mil habitantes, segun-
do dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística) e conta com um dos 
principais centros comerciais 
da cidade de São Paulo. Mas 
nem sempre foi assim. São 
Miguel viveu anos de “estag-
nação”, ocasionada pela falta 
de proximidade com o Centro 
da cidade. 

A virada começou no 
ano de 1935, quando a em-
presa Nitro Química se ins-
talou no bairro, gerando em-
pregos, trazendo progresso e 
migração de trabalhadores. 
Outro marco importante para 
o desenvolvimento do bairro 
foi o surgimento do Mercado 
Municipal Dr. Américo Sugai, 
conhecido como Mercadão.

O Mercadão
Inaugurado em 1967, 

o Mercadão era somente um 
pavilhão, com bancas de fei-
ra onde os comerciantes ven-

A união faz a força: Plano de 
Bairro fortalece organização local 

Por: Luana Sandes e
Brenda Santos
Moradores do Jardim 

Lapenna, bairro do distrito 
de São Miguel Paulista, na 
Zona Leste de São Paulo, 
se unem e reivindicam me-
lhorias para a comunidade 
através de um conselho par-
ticipativo e da criação de seu 
próprio Plano de Desenvol-
vimento do Bairro, um dis-
positivo presente no Plano 
Diretor Estratégico da cidade 
de São Paulo.

O Plano de Bairro é 
o resultado de metodologias 
participativas e colaboração 
da sociedade para colher de-
mandas urbanas, sociais e am-
bientais, reafirmando a gestão 
democrática como direito da 
sociedade.

A Agente Comunitá-
ria de Saúde, Vânia da Silva, 
uma das líderes comunitárias 
do Jardim Lapenna, conta que 
esta união de moradores sem-
pre existiu. “Nós nos reunía-
mos uma vez por mês, para 
discutir questões do bairro, e 
com a dificuldade da presen-
ça do poder público aqui no 
bairro, surgiu a ideia de um 

diam de tudo um pouco.
 “A inauguração do 

mercado foi no dia em que 

Anselmo, Malu e Vânia. Membros do conselho participativo do 
Jardim Lapenna.

Praça ao lado do Galpão ZL  de Cultura e Cidadania, revitalizada 
em trabalho comunitário.

Iniciativa mobiliza moradores para criação de ações de planejamento urbanístico, 
trazendo melhorias para a comunidade.

mutirão para revitalização de 
uma praça”, afirma Vânia. A 
Agente Comunitária relata 
também as dificuldades para 
mobilização da comunida-
de, cansada de promessas 
vazias vindas principalmen-
te do poder público. “Então 
nós começamos a realizar um 
trabalho em conjunto com o 
Hospital Sabará e a comunida-
de e conseguimos revitalizar 
duas praças, a que fica aqui ao 
lado (do Galpão ZL) e a que 
fica em frente à escola Pedro 
Pereira Mattos”, completa.

Apesar dos morado-
res exercerem seu papel na 
comunidade, dependem do 
apoio da subprefeitura para 
implementação de suas ideias 
no bairro e acabam não rece-
bendo o suporte necessário. 
Sendo assim, a comunida-
de conta com ajuda de ou-
tros parceiros para que essas 
ideias sejam realizadas. “Se 
não fosse o apoio da FGV 
(Fundação Getúlio Vargas), 
Fundação Tide Setúbal e ou-
tros parceiros que se dispuse-
ram a nos ajudar, esse plano 
não teria sido executado”, re-
lata Vânia. 

Pai de Amélia na inauguração do Mercado, em 1967.

Fachada do Mercado Municipal Dr. Américo Sugai, ponto turístico do distrito de São Miguel Paulista.

Amélia em frente ao box 27. 

Trabalhadores revitalizando 
rua do Jardim Robru.

fiz 15 anos. Eu até brincava 
com meu pai, que aquele foi 
meu presente de aniversário 

e hoje com 67 anos ainda es-
tou aqui”, conta Amélia Maria 
Galvão, aposentada e proprie-

tária do box 27 do Mercadão.
O Mercado não é o 

único empreendimento que 
fez a diferença na vida dos 
habitantes de São Miguel. 
“Hoje temos um hospital e 
o comércio ainda continua a 
crescer, temos até faculdade 
por aqui. Essa região evoluiu 
bastante”, relata Amélia. 

Dona Amélia parti-
cipou da primeira turma de 
ensino médio do Colégio 
Cruzeiro do Sul, instalado no 
bairro em 1965. “Quando foi 
inaugurado o colégio tudo era 
muito simples, somente duas 
salas de aula e aproximada-
mente 15 alunas mulheres. 
Eu só consegui estudar lá 
porque eles tinham um pro-
grama de bolsa de estudos; 
se houvesse dois homens da 
mesma família estudando no 
Cruzeiro, uma mulher da fa-
mília não precisava pagar”. 
Amélia, que se formou em 
1972 em técnica em contabi-
lidade, conta que até chegou a 
trabalhar na área, mas que sua 
paixão sempre foi o comér-
cio, uma herança passada de 
pai para filha.
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Cannabis medicinal é tema 
de debates em igreja na ZL
Por Rebeca Real e
Fernanda Ferreira
Uma planta antiga, usa-

da há mais de 2,5 mil anos, foi 
considerada por muitos como 
uma planta sagrada. Essa é a 
cannabis. A cannabis foi usa-
da para diferentes finalidades 
de acordo com as respectivas 
regiões em que foi plantada e 
atualmente o seu uso é proibi-
do em inúmeros países.

A proibição de seu uso 
se deu por fatores socioeco-
nômicos, interesses particu-
lares de setores privados e 
pelos riscos que pode apre-
sentar à saúde, quando usada 
em grandes quantidades. Por 
mais que sua utilidade recreati-
va cause certos danos, os bene-
fícios que proporciona quando 
voltada para o uso medicinal é 
indiscutível. 

Em sua composição 
estão o CBD (canabidiol) e 
o THC (tetrahidrocanabinol), 
que atuam diretamente como 
analgésicos, sedativos, anti-
convulsivos, antidepressivos 
e estimulantes do apetite. 

Entre as doenças que 
podem ser controladas com 
a cannabis medicinal estão as 

Planta traz benefícios em diversos tratamentos, mas ainda é proibida no país.

Paroquia São Francisco de Assis e seu lider, padre Antonio Luis Marchioni (Padre Ticão).

dores crônicas, epilepsia, mal 
de Parkinson, asma, glaucoma, 
esclerose múltipla e outras.

Mesmo com o reco-
nhecimento das propriedades 
medicamentosas desta planta, 
a luta pela liberação definitiva 
da cannabis para o uso medi-
cinal está longe de acabar. 
Movimentos sociais estão re-
alizando campanhas para dar 
notoriedade ao assunto entre 
a população.

Na região de São Mi-
guel Paulista, a Paróquia 
São Francisco de Assis é um   
ponto de encontro para pes-
soas que desejam saber mais 
sobre a cannabis medicinal e 
tratamentos alternativos.

O Padre Antônio Luís 
Marchioni promove palestras 
com estudiosos da área, que 
conscientizam sobre os benefí-
cios que os diferentes óleos da 
maconha podem proporcionar.

A paróquia promove as 
ações de prevenção e saúde 
desde 1982, com certa fre-
quência. Mobilizados através 
de boletins e folhetos, os en-
contros atraem moradores em 
busca de informação e orien-
tação sobre sua saúde.

Ozonioterapia : o segredo 
para ter uma vida saudável

O composto de oxigênio e ozônio tem proporcionado saúde e 
vitalidade para usuários, incluindo crianças, adultos e idosos. 

Por Rebeca Real
Ozonioterapia se tornou 

uma ótima terapia alternativa 
para quem está buscando for-
mas naturais de tratar a saúde.

Trata-se da mistura dos 
gases de oxigênio e ozônio sen-
do utilizados em diferentes tra-
tamentos medicinais. A ozonio-
terapia é um tratamento natural 
e não possui contraindicações. 

Os óleos ozonizados 
podem ser aplicados em tra-
tamentos estéticos como o de 
acnes, estrias, celulites, reju-
venescimento de pele, massa-
gens corporais, entre outros. 

Na Paróquia São Fran-
cisco de Assis, Ermelino Ma-
tarazzo, o assunto é muito 
abordado pelo Padre Antônio 
Luís Marchioni. 

Com o intuito de melho-
rar a saúde da população local, 
ele recebe profissionais como 
Danielle Batalini, fisioterapeuta 
e esteticista, além de médicos 
que explicam sobre o tratamen-
to. A palestra ministrada por 
Danielle Batalini apresenta os 
excelentes resultados que o uso 
do óleo de ozônio proporciona a 
pacientes com diabetes, inflama-
ções externas, doenças respirató-

Foto profissional do 
acervo pessoal de 
Danielle Batalini

“É um 
movimento 
sem volta”
Padre Ticão.

Saúde, um direito 
garantido por lei, sem 

preconceitos 
Comunidade LGBTQIA+ ainda luta contra 

tabu na área da saúde. 

Por: Fernanda Ferreira
e Ingrid Estevão
A comunidade LGB-

TQIA+ ainda passa por dis-
criminação na área da saúde. 
Alguns profissionais não têm 
cuidados, sensibilidade e res-
peito durante atendimento, 
segundo informações de pa-
cientes. Pacientes reclamam 
de perguntas compromete-
doras e comportamentos que 
não teriam na presença de um 
paciente heterossexual.

Amanda Barbosa, 
uma jovem homossexual, 
relatou uma experiência que 
teve aos 16/17 anos, em que 

ficou extremamente des-
confortável: “ele falou que 
de acordo com os sintomas, 
eu poderia estar grávida. 
(...) Então eu disse que era 
impossível eu estar grávida 
porque eu era lésbica. E ele 
disse ‘Ah então você gosta 
de mulheres?’ Eu disse sim 
e ele ‘eu também”.

Costumes e culturas 
vem mudando muito com o 
passar do tempo, mas infeliz-
mente não o suficiente. Até 
hoje, pessoas são julgadas 
pela sua orientação sexual, 
virando piada até quando vão 
tratar de sua saúde. 
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rias e doenças imunológicas.
Existem diferentes 

formas de utilizar o ozônio, 
podendo variar entre via in-
travenosa, insuflação retal e 
óleos ozonizados. 

As aplicações devem 
ser feitas por profissionais 

especializados, capazes de 
diagnosticar a doença, a me-
lhor forma de aplicação e a 
quantidade ideal da mistura. 

Equipamentos portáteis 
também foram desenvolvidos 
para facilitar o uso, por exem-
plo, para a purificação do ar.
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Dia do Livro marca a 
criação da Biblioteca

Por: Beatriz Magalhães  e 
Mariana Thomaz
O Ensino a Distância 

está cada vez mais popular no 
Brasil entre pessoas que que-
rem ter um diploma de gra-
duação, mas não tem muito 
tempo para cursar um ensino 
presencial. Segundo proje-
ções do INEP (Instituto Na-
cional de Ensino e Pesquisa) 
até o ano de 2023, 51% das 
matrículas nas universidades 
serão a distância. O EAD per-
mite mais flexibilidade, uti-
lizando plataformas digitais 
em que professores participam 
online (Live) com os alunos, e 
aulas gravadas que são geral-
mente usadas como reforço ao 
conteúdo principal. 

Gustavo Casagrande 
Amâncio, de 22 anos, estu-
dante de engenharia elétrica 
na modalidade EaD, conta 

como foi sua experiência: “Eu 
percebi que é necessário ma-
turidade acima de tudo, além 
da força de vontade e dedica-
ção, porque como é realizado 
em casa, você pode se distrair 
muito fácil. Por isso às vezes 
venho à praça perto de casa, 

um ambiente em que ouço o 
canto dos pássaros e os carros 
passando enquanto estudo” 
diz Gustavo. Ele explica que 
o sistema de avaliação onde 
estuda utiliza P1 e P2 valendo 
20% e 50% da nota, já os ou-
tros 30% representam as ati-

vidades. Existe ainda a prova 
PS para quem não conseguir 
atingir a nota. Por terem que 
comparecer à universidade 
uma vez por semana, os alu-
nos escolhem um polo mais 
próximo de sua residência. 

Samara Araújo, de 24 

anos, estudante de jornalismo, 
na Universidade Cruzeiro do 
Sul, saiu do interior da Bahia, 
para estudar em Brasília- DF. 
“Gosto muito de estudar assim 
porque posso me dedicar mais 
e consigo ter todas as minhas 
dúvidas esclarecidas através 
das plataformas de apoio e sa-
tisfatoriamente obter um bom 
aprendizado” diz Samara.  

O MEC (Ministério da 
Educação) avalia o ensino a 
distância com os mesmos cri-
térios do ensino presencial, 
para garantir o ensino de qua-
lidade. O conselho da Asso-
ciação Brasileira de Educação 
a Distância (ABED), acredita 
que a nova regulamentação do 
MEC para ampliar a oferta de 
cursos aumentará a concor-
rência entre as instituições, o 
que deve ter efeitos positivos 
na qualidade da EAD no país.

Local onde Gustavo normalmente estuda: praça Giovanni Fiani, Zona Leste de São Paulo.

Crianças sofrem com 
exclusão na rede pública

Por: Amanda Cunha  e
Beatriz Magalhães 
No Brasil, as escolas 

de ensino público estão se 
adaptando lentamente ao pro-
cesso de inclusão de alunos 
com deficiência, mas ainda 
está longe de alcançar um 
padrão de atendimento a to-
dos. O Estatuto da Criança e 
do Adolescente, lei n 8.069, 
garante, entre outras coisas, 
o atendimento educacional 
especializado às crianças com 
deficiência, preferencialmen-
te na rede regular de ensino. 
Em 2018 foram 1,2 milhão de 
matrículas de deficientes, um 
aumento de 33,2% em rela-
ção a 2014. 

Os alunos com de-
ficiência são matriculados 
normalmente nas escolas, de 
acordo com sua faixa etária 
e conforme o seu desenvol-
vimento. Em seguida, são 
avaliadas as necessidades de 
apoio e reforço. 

Uma das escolas que 
está se adaptando para aten-
der alunos com deficiência é 
a Otavel Mangabeira, em Er-
melino Matarazzo (zona Les-
te), onde estuda  Rafael Mu-
niz, 9 anos, autista, filho de 
Valéria Muniz, 46 anos, que 
optou em matricular seu filho 
em uma escola especial e não 
regular, na esperança dele so-
frer menos preconceito e ser 
melhor acompanhado.

Valéria descobriu a de-

Dia 29 de outubro de 1810 foi criada a 
Biblioteca Nacional, maior da América Latina.  

Por: Monique Viana
Em 29 de outubro de 

1810 a Coroa Portuguesa fun-
dou a Biblioteca Nacional do 
Brasil, localizada no Rio de 
Janeiro e é para celebrar essa 
data que foi estabelecido o 
Dia Nacional do Livro. A Bi-
blioteca Nacional é a mais an-
tiga instituição brasileira, an-
terior mesmo à Constituição 
do Brasil como nação inde-
pendente e também é a maior 
da América Latina e uma das 
dez maiores do mundo. 

A prática da leitura é 
muito importante para  a saú-
de mental das pessoas. Di-
versas bibliotecas, livrarias 
e escolas realizam eventos 
para celebrar o dia do livro. 
Em 2019, a cidade de São 
Paulo ganhou pela primeira 
vez uma festa de rua dedicada 
ao livro e à leitura: o Festival 
Mário de Andrade - A Virada 
do Livro. O festival foi rea-
lizado entre os dias 4 e 6 de 
outubro com mais de 150 ati-

vidades, todas gratuitas, entre 
conversas com autores, ofici-
nas, espetáculos de rua, duelo 
de cordel, sarau, teatro, dança 
e música, realizadas em onze 
pontos da cidade.   

No início, atendia 
apenas a pesquisadores de-
vidamente autorizados pelo 
príncipe regente. Quatro anos 
mais tarde ela ficou liberada 
para o público em geral. Se-
gundo a PNAD (Pesquisa 
Nacional por amostra de Do-
micílios) no Brasil existem 
hoje 11,3 milhões de analfa-
betos,  entre eles analfabe-
tos funcionais, analfabetos 
intelectuais e analfabetos 
digitais e ter contato com li-
vros ou outro tipo de leitura 
que agrega o conhecimento, 
melhora o vocabulário faci-
litando a interpretação das 
palavras que ajudam muito 
na hora de construir um ra-
ciocínio textual e até mesmo 
na comunicação com outras 
pessoas no dia a dia.

Criação da Biblioteca Nacional gera Dia Nacional do Livro

Samara acompanha o filho 
Pablo com destino à escola.

ficiência do filho aos 2 anos 
de idade. “Na escola onde ele 
estuda tem uma psicóloga que 
presta atendimento as crian-
ças deficientes. O tratamen-
to da escola com os pais dos 
alunos é muito bom, eu até te-
nho o WhatsApp da diretora 
e da professora, conversamos 
muito sobre o desenvolvi-
mento do Rafael”, diz Valeria.

Samara Teixeira, 29 
anos, mãe de Pablo Renzo, 
11 anos, autista, estudante da 
APAE (Associação de Pais 
Amigos dos Excepcionais) 
em Ferraz de Vasconcelos-SP, 
luta como Valeria para conse-
guir um ensino de qualidade 
para seu filho. 

Quando seu filho tinha 
3 anos, Samara percebeu que 
ele não respondia pelo nome 
e era muito seletivo com os 
alimentos (característica da 
doença). “Foi quando come-
çou uma verdadeira maratona 
entre consultas, exames, espe-
cialistas, onde só foi dado um 
laudo quando ele tinha 5 anos 
e meio. Foi então que deu 
início a sessões de terapias 
e medicamentos. Antes de 
ingressar na (APAE), Pablo 
estudou na escola regular de 
ensino Abílio Secundino Lei-
te, onde sofreu preconceito e 
exclusão. Por diversas vezes 
fui chamada pela escola para 
realizar troca da fralda, visto 
que moro perto, e quando en-
trava na sala, na maioria das 

vezes eu via ele no canto da 
sala, sozinho e isolado”, diz 
Samara.

 Valéria e Samara, as-
sim como outras mães, lutam 
para que seus filhos tenham 
uma boa educação e ensino de 
qualidade, como qualquer ou-
tra criança, um direito que está 
assegurado na Constituição 
Federal, mas muitas vezes ne-
gligenciado pelas autoridades 
da educação pública.

Segundo pais, Pablo e Rafael sofreram preconceito nas escolas

Crescimento do EaD é o 
maior dos últimos anos 

Ensino a Distância conquista espaço entre estudantes que buscam formação de qualidade e lugar no mercado
FOTO: KLEBER LINS

FOTO: DIVULGAÇÃO 

FOTO:KLEBER  LINS 
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Empreendedorismo aumenta 
na Zona Leste da cidade

Atividade  tem se tornado alternativa ao emprego formal.
Por: Kimberly Ferraz
Empreender é uma prá-

tica que ganha cada vez mais 
espaço na sociedade. A ação 
impulsiona muitas pessoas 
a desenvolver a criatividade 
e pensar seus próprios negó-
cios. Nem sempre é o desejo 
de inovar, de explorar  uma 
oportunidade o ponto de par-
tida. Alguns empreendedores 
nascem da necessidade  ur-
gente de iniciar uma ativida-
de, como afirma  o contador 
Mario Cesar Alves: “A crise 
econômica fechou as portas 
do mercado de trabalho e 
muitas pessoas perderam seu 
emprego. Elas enxergaram no 
empreendedorismo uma for-
ma de voltar ao mercado”.

A iniciativa de empre-
ender não é uma tarefa tão 
fácil, pois envolve mudanças, 
criatividade, entre outros fa-
tores importantes. Observar 
onde se pode investir é o di-
ferencial do empreendedor, 
saber identificar a oportuni-
dade é o que dá lucratividade 
ao negócio.

Um dos pontos que 
mais atraem novos empreen-
dedores é a relativa liberda-

de na tomada de decisões, é 
a liberdade de trabalhar para 
si mesmo, sem cobranças ex-
ternas, como as  dos chefes,  
por exempolo. O que faz com 
que as  decisões do  negócio 
caminhem para o interesse es-
pecifico do investidor, como 
aponta o vendedor de camise-
tas Marcelo Nobre, que prefe-
re usar a facilidade de suas re-
des sociais para divulgar suas 
vendas, “Sempre procuro no-
vas maneiras para divulgar os 
meus produtos, a internet é a 
melhor ferramenta”. Marcelo 
afirma que mesmo que a em-
presa esteja mais afastada do 
centro da cidade, isso não in-
terefere no processo de divul-
gação. “Não importa a área, 
só precisa divulgar bem”.

Além das vantagens, 
ser empreendedor também 
tem suas dificuldades e desa-
fios como crises no país, falta 
de captação de recursos e in-
vestimentos, empréstimos em 
bancos com juros excessivos.  
“Se eu tivesse algo certo para 
investir e capital para isso eu 
largaria o serviço, pois para 
dar certo, o negócio necessita 
de tempo e dedicação do em-

preendedor”, opina Leonardo 
de Sousa, atualmente aten-
dente e estudante de Jorna-
lismo, com planos futuros de 
abrir uma empresa.

Mesmo enfrentando 
esses conflitos, o índice de 
empreendedores está cada 
vez mais alto, ou seja, os 

 Falta de vagas prejudica 
a região

Preconceito de empregadores é uma das principais causas de 
desemprego nas periferias.

Por Gilson de Azevedo
A procura por empre-

go na cidade de São Paulo é 
bem difícil, mais ainda para 
quem mora na Zona Leste. 
Além da grande concorrência 
por poucas vagas, quase sem-
pre os locais de trabalho são 
muito distantes da moradia do 
candidato, o que torna difícil 
o preenchimento da vaga. A 
biomédica Carolina Lopes, 
moradora da Vila Bela (Re-
gião de São Matheus), relata 
a dificuldade de morar longe 
do trabalho: “Passar muitas 
horas no transporte cheio, 
ter que acordar muito cedo, 
saindo ainda escuro, fican-
do vulnerável a situações de 
risco. Além dos recrutadores, 
que acham que você não terá 
comprometimento em chegar 
no horário”.

Grande parte dos em-
pregadores possuem precon-
ceitos com moradores da pe-
riferia. Como acontece com  
Vanessa Alves, residente do 
bairro A.E. Carvalho, hoje 
atendente do Poupatempo. 
Ela já se sentiu discriminada 
em uma entrevista. “A vaga 
era na zona sul, para recepção 

Morar na periferia torna-se um problema quando a oferta de 
emprego está bem longe.

em uma empresa, falei onde 
residia e, ao fim da entrevis-
ta,  a recrutadora disse que eu 
tinha o perfil, e talvez ligaria, 
mas senti que foi desculpa 
por morar na periferia”, afir-
ma Vanessa.

Por causa do precon-
ceito, empresas perdem opor-
tunidades de terem bons pro-
fissionais e também acabam 
gerando mais desemprego 
na periferia. Esse é um dos 
motivos pelo qual o empre-

go informal tem crescido na 
região da Zona Leste como 
alternativa de auxílio no co-
tidiano das familias.  

Segundo dados da 
Junta Comercial do Esta-
do de São Paulo (JUCESP), 
entre  o período de janeiro 
e junho de 2018 houve um 
aumento de 247 empresas  
abertas na Zona Leste. To-
talizando o número de 2.654 
novas organizações registra-
das oficialmente.

Centro LGBTI busca 
direitos iguais 

Serviços sociais são oferecidos 
gratuitamente na Zona Leste 

Por: Kimberly Ferraz
O Centro de Cidadania 

LGBTI Laura Vermont é uma 
instituição que desenvolve 
ações de inclusão à comuni-
dade. Fundado dia 27 de ju-
lho de 2016, o espaço ganhou 
este nome em homenagem à 
jovem assassinada na Aveni-
da Nordestina, em São Mi-
guel Paulista, bairro onde fica 
localizada entidade.

O público LGBTI 
pode participar das ativida-
des de forma gratuita, como 
cursos e palestras. O espaço 
conta também com projetos 

que oferecem atendimento 
psicológico e apoio a vítimas 
de violência e discriminação.

A expectativa do espa-
ço é expandir ainda mais sua 
abrangência, já que hoje atua 
somente no âmbito municipal, 
como afirma o Psicólogo Ailton 
Gomes. “Ainda não há uma le-
gislação, apenas uma adaptação 
e um respaldo na Constituição. 
O desejo é que tenha uma legis-
lação para que no futuro tenham 
outros centros no Brasil”.
Contatos: tel.  2032-3737, 
e-mail: centrolgbtleste@pre-
feitura.sp.gov.br

CENTRO DISPONIBILIZA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

“Escolhi em-
preender onde 

cresci, pois 
conheço o que 
os moradores 
querem como 

atendimento” .
Jucilene Melo 

FOTO: JAQUELINE BRAGA

moradores de regiões mais 
periféricas, como a zona 
leste, seguem em busca de 
autonomia, assim saem de 
sua zona de conforto, “As 
pessoas estão sonhando 
mais e não ficam apenas no 
comodismo. A partir do mo-
mento que se sonha e corre 

atrás, tudo se torna possí-
vel”, completa Sousa. Para 
Jucilene Melo, designer de 
sobrancelhas na Cidade Ti-
radentes, uma das vantagens 
de empreender é a flexibili-
dade de horário para conci-
liar sua vida pessoal com a 
profissional.

FOTO: JAQUELINE BRAGA

FOTO: JAQUELINE BRAGA
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Centros esportivos mudam a vida 
de crianças e adolescentes

Locais públicos oferecem futebol, volei e ginástica para reunir a comunidade e tirar as crianças da rua.
Por: Carlos Alberto e 
Kaynara Lima
Na zona Leste de São 

Paulo, região da cidade A.E 
Carvalho, o centro esportivo 
Santa Lúcia desempenha um 
papel importante na comu-
nidade, com a visão de tirar 
crianças das ruas e trazer a 
perspectiva de um futuro pro-
missor no esporte. Formar 
atletas é um dos trabalhos do 
centro esportivo, porém for-
mar cidadãos é seu principal 
desafio, ensinar as crianças a 
importância de ter disciplina 
e educação é essencial. Para 
Danilo Joaquim, conhecido 
com Danilinho, aluno do San-
ta Lúcia há cinco anos, a dis-
ciplina da escolinha ajudou 
não apenas no futebol, como 
no seu dia a dia, pois me-
lhorou o seu comportamento 
na escola e em casa.“Depois 
que entrei na escolinha meu 
comportamento mudou, tanto 
escolar quanto em casa, na es-
cola não prestava atenção nas 
aulas, saía bastante da sala, 
quando ia embora da escola 
já ficava na rua e não fazia as 
lições de casa. Hoje já chego 
da escola faço as lições, ajudo 

meus pais arrumando a casa e 
vou descansar, pois no outro 
dia tenho treino e preciso es-
tar bem para poder dar o meu 
melhor no futebol e na esco-
la”, conta  Danilinho. 

O bairro de Ermelino 
Matarazzo abriga outro cen-
tro esportivo, que deu início 
ao sonho dos irmãos Alexan-
dre e Alexsander, que hoje 

são jogadores profissionais de 
futebol atuando pelo Audax e 
Grêmio Osasco, respectiva-
mente.

A história deles co-
meçou aos seis anos de ida-
de, quando iam ver o pai 
jogar futebol, socialmente 
com seus amigos. “Aque-
le momento pensamos que 
iria ser apenas um passa-

tempo como geralmente 
acontece, mas conosco foi 
diferente”, afirma Alexan-
dre. Segundo Alexsander, 
os centros esportivos têm 
extrema relevância social 
para as comunidades onde 
estão inseridos, mantendo 
os jovens na escola e longe 
das drogas.  “Os centros es-
portivos nos proporcionam 

isso, ensinam que antes de 
tudo vem os nossos estu-
dos e o que conquistarmos 
é fruto do que plantamos’’, 
completa Alexander.        
Apesar da importância para 
as comunidades, o apoio dos 
órgãos públicos limita-se a 
cessão do espaço sem co-
brança de aluguel ou outros 
encargos. O Santa Lúcia re-
aliza eventos aos finais de 
semana com a montagem 
de barracas e venda de pro-
dutos alimentícios, tendo a 
arrecadação revertida aos 
projetos administrados pelo 
clube. Todo dinheiro que 
arrecadamos nesses even-
tos que fazemos é investido 
em nossos projetos e tam-
bém contamos com a ajuda 
voluntária de alguns pais e 
com doações de alimentos’’, 
explica Ariadne Binow uma 
das colaboradoras do Centro 
Esportivo. O trabalho dos 
centros esportivos é poder 
proporcionar momentos de 
esperança para a sua co-
munidade usando o esporte 
como ferramenta de inclu-
são, que alimenta sonhos in-
dependente de classe social.

Centro de Treinamento da Sociedade Esportiva Santa Lúcia

Superação através 
do esporte

FOTO: CARLOS ALBERTO

Por Rennan Oliveira.
Em 2001, o Projeto 

Instituto Esporte Educação 
(IEE) criado pela ex-jogadora 
de voleibol, Ana Moser, teve 
seu primeiro polo situado na 
zona Sul, no bairro de Helió-
polis. O principal objetivo era 
propor atividades fora do ho-
rário escolar para as crianças 
da comunidade, com aulas de 
futebol, basquete, voleibol, 
ginástica e artes marciais. O 
IEE não tinha como intuito 
formar atletas e sim, tirar as 
crianças e adolescentes das 
ruas dando a eles atividades 
esportivas.

O projeto emergiu para 
outras regiões de São Pau-
lo, por exemplo, no bairro 
do Itaim Paulista, onde há o 
polo Carlos Pasquale. Mui-
tos jovens que participaram 
do projeto se apegaram mais 
aos esportes que praticavam. 
É o caso de Lucas Azevedo, 
que joga vôlei desde os seus 
nove anos de idade e na sua 
época de ensino fundamen-
tal, participou de campeo-
natos com sua escola e fez 
amizades com jogadores de 
outros times. Foi através des-
sas amizades que conheceu o 
IEE. Desde então, começou a 

Projeto tira crianças e 
adolescentes das ruas

Por: Luiz Filipe Gonçalves
O esporte brasileiro 

não se resume apenas no fute-
bol convencional. No Brasil, 
existem modalidades ven-
cedoras, como o Futebol de 
Amputados, que tem um bom 
desempenho em campeonatos 
e já é tetracampeã do mundo, 
tricampeã da Copa América e 
campeã da Copa das Confe-
derações.

Há 32 anos no Brasil,  
o Futebol de Amputados está 
no cotidiano de algumas pes-
soas como Wesley Magalhães 
Soares, 21, que começou a 
praticar o esporte após a des-
coberta de um câncer.  Hoje, 
o jogador do Corinthians e da 
Seleção Brasileira também 
faz palestras em escolas e fa-
culdades, contando sua traje-
tória antes e depois do tumor, 
que o levou a amputar uma de 
suas pernas.

“O futebol significa 
muito para mim, eu sempre 
tive minha vida voltada para 
o esporte, e mesmo depois 
do que aconteceu eu vi nessa 
modalidade uma nova opor-
tunidade de realizar meu so-
nho, em vestir a camisa de um 
grande time. Foi isso que me 
levou a praticar esse esporte”, 

frequentar as aulas de vôlei. 
Hoje com 21 anos, graças ao 
voleibol o jovem conseguiu 
uma bolsa de estudos para o 
curso de Educação Física no 
Centro Universitário Uni-
Sant’Anna.

O Instituto Esporte 
Educação vem crescendo e 
sendo reconhecido cada vez 
mais. O jovem Igor Miranda 
iniciou no projeto em 2013, 
então com 14 anos de idade. 
Ele já fazia parte do time do 
Céu Três Pontes e foi através 
dos colegas do time que co-
nheceu o projeto. Aos 17 anos, 

se formou no curso de Organi-
zação Esportiva e é Monitor de 
Esportes e Atividades Físicas. 
Aos 18 foi contratado como 
auxiliar técnico do time de vo-
leibol da Escola José Bonifá-
cio. O IEE ainda oferece cursos 
e proporciona atividades exter-
nas para os participantes. 

Histórias como a desses 
jovens revela que um simples 
projeto para tirar as crianças e 
os adolescentes das ruas torna-
-se um meio de jovens ingres-
sarem no mundo esportivo, 
seja como jogador ou treina-
dor de qualquer modalidade.

Modalidade pouco conhecida na mídia 
transforma vidas através da prática esportiva. Fundado em 2001, o IEE tem como principal objetivo propor 

atividades para os jovens das comunidades.
VITORIA BOCALON

Alunos do Pasquale em campeonato em Santo Antônio do Pinhal-MG.

FOTO: OFICIAL DE PRIMA

afirma Wesley.
Na modalidade, os 

atletas têm uma nova pers-
pectiva de vida, um cresci-
mento pessoal e vêm um jeito 
de dar a volta por cima do que 
aconteceu.

Apesar de crescido 
nacionalmente, a modalidade 
não tem o apoio e visibili-
dade como os outros espor-
tes, segundo Magalhães. Por 
essa falta de incentivo, mui-
tos atletas necessariamente 
precisam ter outros meios de 
remuneração para poder se 
manter financeiramente.

Wesley Magalhães atuando 
pelo Corinthians Mogi.
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Por: Geliel Almeida
O Moto Clube Dor-

me Suju´s comemorou seu 
18° aniversário na região de 
Nazaré Paulista, arrecadan-
do alimentos para doações.
Anualmente eles chegam a 
arrecadar mais de cinco mil 
quilos de alimentos, que são 
divididos entre a Igreja cen-
tral de Nazaré Paulista e o 
fundo de assistência social 
da cidade. “Sentimos uma 
satisfação pessoal cada um 
poder comemorar os aniver-
sários com grandes festas [e 
doações]. Para nós é como 
comemorar o aniversário de 
um filho e não apenas mais 
um evento”, comenta Sérgio 
Simões, Diretor de eventos 
do Moto Clube. 

Em parceria com a Se-
cretaria de Saúde do estado 
de São Paulo, o clube promo-
ve outro evento social em que 
encaminham profissionais 
da saúde para fazer testes de 
HIV, medição de glicemia 
e pressão. Contam também 

com palestrantes que orien-
tam as pessoas sobre o sexo 
seguro. O clube conta com 
um grupo de barbeiros que 
prestam serviços comunitá-
rios, educadores que brincam 
e distribuem brinquedos para 
as crianças. “Em São Paulo 
as pessoas nos procuram, 
instituições e associações 
de bairro e moradores, nos 
indicando grupos e igrejas. 
Então estamos sempre pro-
curando atender esses pedi-
dos”, diz Sérgio. 

Com a aproximação 
do Natal, eles recebem mui-
tos pedidos de apoio e pro-
curam atender. Para Sérgio, 
o  Natal é um pouco triste, 
pelo fato de algumas famí-
lias não terem o que comer 
ou dar aos seus filhos. “En-
tão fazemos questão de no 
Natal fazer uma data feliz 
para as pessoas, distribuin-
do presentes e cestas básicas 
para as famílias, carregamos 
isso com muito carinho e or-
gulho”, finaliza Sérgio.

História de restaurante se 
mistura com a do bairro

Por Evelyn Cristina 
Quando falamos em 

cozinha brasileira, italia-
na, francesa, chinesa, entre   
outras, estamos nos referin-
do a formas culturalmente 
estabelecidas que  fazem 
parte de um sistema alimen-
tar composto por um con-
junto de técnicas,  hábitos 
e comportamentos relativos 
à alimentação. Falamos so-
bre a diversidade na cidade 
paulista, que possui mais de 
15 mil opções de restauran-
tes. São quase 60 tipos de 
cozinhas diferentes.

Sobre as variedades 
de restaurantes na região, 
diz Carolina Ochiuto, es-
tudante de gastronomia do 
Senac “não tem muitas op-
ções de restaurantes para 

quem quer ter experiências 
por aqui, normalmente são 
para quem procura comer 
sem gastar muito e não fa-
zem questão de diferentes 
experiências”

Existem na região res-
taurantes tradicionais. Um 
exemplo é o Piassi, localiza-
do em São Miguel Paulista, 
zona leste de São Paulo. “No 
começo, em 1955, meu avô 
começou com um barzinho, 
em uma passagem de cami-
nhoneiros que iam para o Rio 
de Janeiro. A nossa famosa 
Marechal Tito, se chama-
va Avenida São Paulo-Rio. 
Meus pais compraram do 
meu avô depois de 6 meses 
de funcionamento. Nosso 
primeiro cliente foi o funcio-
nário da Caixa Econômica 

Por William Fiengo 
O Centro Educacio-

nal Unificado Irene Ramalho 
(CEU), localizado na Vila 
Curuçá, é um local onde jo-
vens, adultos e crianças po-
dem ir para passar o tempo 
livre, e aprender sobre novas 
culturas. O Centro oferece 
projetos que ensinam e esti-
mulam a população para prá-
ticas em áreas como teatro, 
música, esporte, entre outras. 
A diversidade de opções ali-
menta nos jovens sonhos para 
o futuro. 

O espaço é elogiado 
pelas crianças e jovens por 
terem livre acesso às ativida-
des. Giovanna Amorim, 18, 
ex-atriz do CEU Vila Curu-
çá e fotógrafa, relata sua ex-
periência no teatro e como o 
equipamento cultural foi im-
portante para sua relação com 
outras pessoas. “Me ajudaram 
bastante em questão de me re-
lacionar com o público e me 
fizeram me apaixonar pela 

arte teatral”, revela Giovanna. 
O CEU tem o intui-

to de abraçar jovens que são 
excluídos da sociedade por 
conta da desigualdade, princi-
palmente aqueles que moram 
em periferias e têm poucas 
opções culturais e recreati-
vas. É o objetivo desse centro 
abraçar os jovens e oferecer 
um atendimento que seja útil 
e acrescente conhecimento, 
saberes e aprendizados para 
suas vidas. “O CEU tem um 
ótimo jeito de abraçar e di-
vidir as diferenças existentes 
entre as pessoas, abrindo o 
palco para a comunidade” diz 
Rafaella Murayama, 19. 

Todo esse acolhimento 
ajuda a criar novos artistas. 
As pessoas podem se apre-
sentar e transmitir conheci-
mento, ensinando aos jovens 
sobre uma cultura nova, que 
é o Teatro. Muitos atores de 
diferentes lugares que vêm 
se apresentar no Centro Edu-
cacional Unificado ficam sur-

Localizado na periferia, CEU 
revela talentos juvenis

Desde os anos 1955, o local se mantém como uma importante 
referência gastronômica em São Miguel.

Palco para jovens e crianças do Itaim Paulista, CEU Curuçá estimula o ingresso no mundo das artes. 

Solidariedade marca 
atuação de moto clube

Federal que já lanchava no 
nosso barzinho. Pediu para o 
meu pai fazer comida pra ele, 
ele respondeu que só poderia 
fazer arroz, feijão, fritar bife,  
ovo, e uma saladinha. Foi 
assim que começamos, cres-
cendo cada vez mais e assim 
a necessidade de novas con-
tratações, mas sempre meu 
pai na cozinha mantendo a 
qualidade, nossa fama era 
bom, farto e barato. Meu pai 
se afastou há 2 anos por pro-
blemas de saúde, está com 88 
anos. Somos a terceira gera-
ção, eu, meu irmão e dois pri-
mos”, conta Elisa Piassi.

O uso da gastronomia 
como atrativo turístico pro-
porciona a formação de uma 
imagem positiva e de valori-
zação da cultura. 

Restaurante Piassi, São Miguel Paulista.                                                 

Em cada evento organizado, grupo 
procura beneficiar comunidades carentes

Auditório teatral do CEU Vila curuça, São Miguel Paulista.                                 

Motoqueiros Dorme Suju’s, São Miguel Paulista.

ARQUIVO PESSOAL

presos com o atendimento e 
a estrutura disponível. O ator 
e músico Robson Junior, 20, 
acredita que o local é mui-
to organizado e respeitoso. 

“Desde a recepção eu já me 
senti em casa, um lugar muito 
organizado e cheio de diversos 
talentos, em muitas peças que 
tive a honra de apresentar esse 

Teatro lotou” conclui Robson. 
O Céu Vila Curuçá fun-

ciona de segunda a sexta, das 
07:00 as 22:30, e aos finais de 
semana, das 09:00 as 17:00.
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