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Prefeito de Barueri Rubens Furlan entrega
novo Centro de Hemodiálise à população

 O tratamento de diálise já era ofertado anteriormente pelo município, com o total de 24 máquinas. Com a criação do Centro, o serviço foi ampliado: agora são 68
estações modernas e confortáveis com capacidade para três atendimentos diários cada uma. Isso eleva os atendimentos de 60 para mais de 200 por dia.

Quatro dicas
para escolher seu
ovo de Páscoa

Páginas 5

Durante todo o dia diversas atrações movimentaram o recinto, em frente à Prefeitura
e, à noite, Luan Santana encerrou a festa
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21ª encenação
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Cristo contará
com inédita
acessibilidade
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O chocolate está no centro das atenções das festi-
vidades da Páscoa. Mas escolher o ovo de Páscoa
ideal pede algumas considerações importantes, levan-
do em conta os tipos e as composições, que variam e
podem ser mais ou menos saudáveis.
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Procon de
Itapecerica terá
atendimento
aos sábados

O órgão vinculado
à Prefeitura, atra-
vés da Secretaria
de Assuntos Jurí-

dicos, oferece uma
série de serviços

ao cidadão
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A Prefeitura de Carapicuíba já está a
todo vapor na preparação da 21ª encena-
ção do “Drama da Paixão de Cristo”. Pro-
duzido pela Secretaria de Cultura e Turis-
mo, o tradicional espetáculo acontece no
Teatro de Arena da Aldeia Jesuítica e traz
para a edição 2019 a inédita interpretação
em libras e o audiodescrição, com mais
acessibilidade ao público.

Como parte da programação cultural da
cidade desde 2002, a apresentação está pro-
gramada para os dias 18 e 19 de abril, com
cerca de 350 pessoas envolvidas direta e
indiretamente no espetáculo.  Na semana
mais importante do calendário católico, a
representação cênica de um dos capítulos
religiosos mais conhecidos, passa pelo
nascimento, paixão, morte e ressurreição
de Jesus Cristo.

Renovada e aperfeiçoada a cada ano, a
trama de 2019 permitirá aos deficientes
auditivos e visuais a apreciação de toda a
performance. A interpretação simultânea na
Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) aos
espectadores e a audiodescrição em fones
marca a inclusão e a valorização deste pú-
blico nos eventos da cidade.

Em Carapicuíba, 21ª encenação

da Paixão de Cristo contará

com inédita acessibilidade

21ª Encenação da Paixão de Cris-
to de Carapicuíba

Dias 18 e 19 de abril, quinta e sex-
ta-feira

Horário: 19h30
Local: Teatro de Arena – Parque

da Aldeia
Classificação: livre
Entrada: gratuita

Você acompanha os trabalhos da sua
contabilidade? Tem um contrato de

prestação de serviços? Já verificou se a
sua contabilidade está devidamente
registrada no Conselho Regional de

Contabilidade?
· Você acompanha o trabalho da

sua contabilidade? Assinou um Contrato
de Prestação de Serviços com a mesma?
Seu Contador está regular perante o CRC?
Pois é, acho que a maioria respondeu não a
todas as perguntas! E se você foi uma des-
sas pessoas, sugiro que mude os seus con-
ceitos!

Vou explicar melhor: além dos tributos,
que a contabilidade calcula sobre o seu fa-
turamento, há uma série de obrigações
acessórias, que as empresas devem entre-
gar ao fisco mensalmente. E não pense que
por estar enquadrada do Simples Nacional, ou
mesmo se não teve faturamento, vai esca-
par dessas obrigações, pois não vai.

Aí você me pergunta: e o que são obri-
gações acessórias? Simplificadamente,
obrigações acessórias são declarações que
devem ser entregues ao fisco, que se refe-
rem às movimentações das empresas. Por
exemplo: uma empresa do Simples
Nacional, entrega mensalmente o PGDAS,
que é uma declaração onde você informa o
seu faturamento e calcula o seu tributo
(DAS), porém é importante observar que
mesmo se não teve faturamento deve en-
tregá-la. O mesmo ocorre com
a SEFIP(informações dos sócios/emprega-
dos) que mesmo sem movimentação de fun-
cionários ou pró-labore, deve ser entregue
sem movimento.

Além dessas, há muitas outras, que na
maioria das vezes o cliente não sabe nem
da existência, mas que são entregues men-
salmente e anualmente e que, se entregues
fora do prazo geram multas! E é no Contra-
to de Prestação de Serviços Contábeis, exi-
gido pelo CRC (órgão que fiscaliza a ativi-

dade dos contabilistas), que você terá des-
crito, todas as atividades prestadas
pela contabilidade na sua empresa e que
você deverá acompanhar, para saber se es-
tão sendo cumpridas, principalmente em
tempos de SPED, E-Social e Notas Fiscais
Eletrônicas.

Por isso a importância de saber se
sua contabilidade está regular com o órgão
de classe, pois se isso já tiver errado, o res-
to então…sem contar, que se você não ti-
ver regular não pode exercer a atividade.
Em se tratando das informações enviadas
ao fisco, é lógico, que deve-se observar os
dois lados da moeda, pois nem sempre o
cliente colabora enviando todos os docu-
mentos e em dia, e aí já não é problema
da contabilidade, o fato de ter entregue uma
obrigação fora do prazo por falta de infor-
mação do cliente. É muito importante que
empresários (principalmente os pequenos)
entendam, que quem é o responsável pela
geração das informações prestadas ao fis-
co é a sua empresa e que as contabilidades
somente são responsáveis por transmitirem
essas informações ao fisco. Por isso quan-
do da assinatura do contrato, o empresário
também deve assinar a carta de responsa-
bilidade pelas informações prestadas pela
sua empresa.

Dessa forma, o trabalho do contabilis-
ta depende 50% de capacidade técnica e
50% da informação prestada pelo
cliente. Outro ponto a ressaltar, é que ain-
da hoje, o que fala mais alto quando da con-
tratação de uma contabilidade é o valor a
ser cobrado e não a qualidade do serviço
prestado, mas fique atento, você pode eco-
nomizar no começo, mas ter problemas no
futuro.

Então fica a dica: acompanhe e valo-
rize o trabalho da sua contabilidade, pois
um trabalho de baixa qualidade, pode atra-
palhar o desenvolvimento da sua empresa
e ainda causar problemas com o fisco.

Como está a contabilidade
 da sua empresa?
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 Nesse novo espetáculo, as canções de Oswaldo Montenegro vêm embaladas

 Este sábado (6 de abril) é dia
de praticar a solidariedade, eco-
nomizar muito, adquirir bons ar-
tigos e, de quebra, colaborar com
a Campanha do Agasalho de Ba-
rueri. Nessa data será realizado o
3° Bazar da Solidariedade. O tra-
dicional evento é promovido pelo
Fundo Social de Solidariedade
Estrela Guia e pela Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento
Social (SADS).

 Todas as doações que o Fun-
do Social recebeu serão coloca-
das à venda e os recursos serão
revertidos na compra de peças de
inverno novas, que são distribuí-
das na Campanha do Agasalho.

 No Bazar, as pessoas poderão
comprar roupas, acessórios,
calçados, móveis, eletrodo-
mésticos, bijuterias, brinque-
dos, livros, utensílios diversos,

Sábado tem Bazar da
Solidariedade em Barueri

Edição do ano passado foi sucesso de público e de recursos arrecadados

artigos de decoração, quadros,
tapetes, enfeites e muito mais.

 Para a presidente do Fun-
do Social, Sônia Furlan, o Ba-
zar é uma forma de a comuni-
dade participar fazendo suas
doações ou comprando. “Re-
cebemos muitas doações que
são itens que não podemos
entregar, como por exemplo,
móveis e roupas de verão. A
forma encontrada foi comerci-
alizá-los no Bazar e reverter os
recursos para a compra de rou-
pas de inverno”, ressalta.

 Serviço
O 3° Bazar da Solidariedade

acontece neste sábado (dia 6), das
9 às 16 horas, na sede da SADS.
O endereço é avenida 26 de Mar-
ço, 1.159, no Jardim São Pedro, em
Barueri.

Foto: Adalberto Albuquerque / SADS

Prefeito de Barueri Rubens Furlan entrega

novo Centro de Hemodiálise à população
Com o investimento realizado pela Prefeitura, o plano é mais do que triplicar os atendimentos
gradativamente.  Isso eleva os atendimentos de 60 para mais de 200 por dia

Na quinta-feira (dia 28), a Prefei-
tura de Barueri realizou a entrega ofi-
cial do novo Centro de Hemodiálise
Dra. Sandra Vicenza Sarno, que fica
em prédio anexo ao Hospital Munici-
pal de Barueri (HMB). A infraestrutu-
ra está pronta e completa.

 O tratamento de diálise já era
ofertado anteriormente pelo município,
com o total de 24 máquinas. Com a
criação do Centro, o serviço foi ampli-
ado: agora são 68 estações modernas
e confortáveis com capacidade para
três atendimentos diários cada uma.
Isso eleva os atendimentos de 60 para
mais de 200 por dia.

 “Quem faz hemodiálise normal-
mente faz três sessões por semana,
sessões de quatro horas. O maior so-
frimento é quando a pessoa tem que
se deslocar de Barueri, pegando trân-
sito. E depois da hemodiálise ela sai
debilitada”, declarou o prefeito de Ba-
rueri, Rubens Furlan, informando que
a capacidade do novo equipamento é
bem mais do que suficiente para su-
prir a demanda local atual.

 Mais qualidade de
vida aos pacientes

O ganho na qualidade de vida des-
ses pacientes também foi destacado
pelo médico nefrologista do HMB,
Agostinho Filgueira Neto, responsável
pelo setor. “A gente tem pacientes que
são munícipes e que estão fazendo di-
álise em São Paulo e em diversos ou-
tros locais. O impacto inicial é que esse
munícipe vai poder realmente fazer di-
álise na sua cidade, próximo da resi-
dência. Muda muito em termos de qua-

lidade do tratamento e ele não vai
precisar acordar às 4 da manhã,
ficar no trânsito, vai estar próximo
de casa, dos familiares e até do hos-
pital no caso de alguma intercorrência
e isso impacta muito na qualidade de
vida do paciente”, frisou.

 Com o investimento realizado pela
Prefeitura, o plano é mais do que tri-
plicar os atendimentos gradativamen-
te. “Queremos, de início, já dobrar o
número de atendidos numa primeira
etapa e que será aumentada progres-
sivamente até uma expectativa de
chegar à capacidade total de fun-
cionamento, tendo até três vezes e
meia o número do que a gente aten-
dia”, disse Agostinho.

 Maior do Brasil
O tamanho do novo Centro de

Hemodiálise impressiona. O secretá-
rio de Saúde de Barueri, Dionisio Al-
varez Mateos Filho, e outras autorida-
des presentes na entrega do equipamen-
to, como o superintendente da SPDM
(Associação Paulista Para o Desenvol-
vimento da Medicina), Nacime Salo-
mão Mansur, afirmaram de que se
trata do maior centro de hemodiáli-
se que atende pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) do Brasil.

 É um dia inesquecível para Baru-
eri porque é uma obra realmente ino-
vadora, um centro de hemodiálise que
não tem em nenhuma prefeitura do
Brasil. Não há uma obra igual a essa,
não só em espaço físico, em qualidade
de construção e esmero, como também
em número de máquinas de hemodiáli-
se apenas com o convênio SUS. Hoje
a gente faz 1.600 hemodiálises por mês,
vamos passar para 3.200 a 3.500 hemodi-
álises mensais”, celebrou o secretário
da pasta.   Os atendimentos no novo
Centro de Hemodiálise de Barueri co-
meçarão no dia 10 de abril, após serem
concluídas as análises microbiológi-
cas a que todo equipamento dessa
natureza precisa se submeter. A Se-
cretaria de Saúde fez questão de
adiantar-se com as análises técnicas,
enviadas a uma empresa especializa-
da, para que a unidade entre em funci-
onamento o mais breve possível.

SAÚDE
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ATENÇÃO ELEITORES DE JANDIRA!

Prefeito Paulo Barufi encerra entrega

de 8500 uniformes aos alunos das EMEB´s

  “É nosso compromisso como
professor e gestor investir mais
e mais na Educação” , conclui o
Prefeito Paulo Barufi

Com mais um compromis-
so cumprido, o prefeito Paulo
Barufi encerrou a entrega dos
8500 uniformes escolares a rede
básica de Educação.

Iniciada no final do mês
de março, e finalizada no úl-
timo dia 03 de abril, onde
todos os alunos matriculados
foram beneficiados.

 “Hoje sinto orgulho de di-
zer que cumprimos o prometi-
do que era entregar uniformes
as nossas crianças” disse o
prefeito. Ainda segundo Pau-
lo Barufi, desde o inicio do
seu governo está trabalhando
para melhor a Educação em
Jandira.

 “É nosso compromisso
como professor e gestor inves-
tir mais e mais na Educação”
lembrou ele, que emendou
“Em 2018, adquirimos car-
ros novos a frota da Educa-
ção, e também um ônibus de

turismo, e agora no inicio das
aulas disponibilizamos o mate-
rial escolar, e mais recentemen-
te os uniformes”. disse.

 Em 2018, a Educação de
Jandira foi destaque na região
com a nota 6.0 no Índice De-
senvolvimento da Educação
Básica (IDEB) graças ao em-
penho do prefeito e da secreta-
ria de Educação e seus profissi-
onais que não mediram esfor-
ços para alavancar o IDEB e
melhorar as unidades escolares
com reformas, ampliações e até
novas construções, ampliando

No dia 21 de abril, na Emeb Mariano Marcelino
Nascimento, localizada no bairro Jardim Sagrado
Coração, teve início a distribuição dos uniformes

escolares da rede municipal de ensino.

O Prefeito Paulo Barufi esteve presente na entrega de uniformes e res-
saltou a obrigação que o município tem com o uso do dinheiro público

assim o número de vagas , para
atender melhor a população.

 Neste ano de 2019, o pre-
feito entregou a população mui-
tas reformas e ampliações nas
escolas como a EMEB Sátiro
Alves de Souza, Comecinho de
Vida, e em breve Paulo Barufi
espera entregar um nova EMEB
a Primeiros Passos, que foi re-
construida e ampliada, e quan-
do inaugurada irá atender mais
alunos.

O Prefeito informou que os
uniformes estão garantidos para
o proximo ano letivo de 2020.

O Prefeito informou que os uniformes estão garantidos para o proximo ano letivo de 2020
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No último sábado, 23 de
Março, foi inaugurada mais uma
Unidade Básica de Saúde em
Santana de Parnaíba, desta vez,
no bairro Chácara das Garças,
localizado na Rua Beija-Flores
S/N.

Com a instalação desta UBS
os moradores terão um atendi-
mento com mais conforto e co-
modidade, dispondo de diver-
sas especialidades médicas, sem
precisarem se deslocara para a
região central ou realizarem
suas consultas nos ônibus.

 Uma das pessoas que co-
memorou a entrega desta obra,
a Dona Maria Rita dos Santos,
moradora do bairro, comentou.
“A evolução que está aconte-
cendo é excelente, moro aqui
há 30 anos e não tinha nada,

Parnaíba Inaugura Unidade Básica de
Saúde no Bairro Chácara das Garças

nem iluminação, nem posto de
saúde, asfalto, nada mesmo.
Parece até que estou sonhando
de tão feliz que estou”.

 A nova Unidade Básica de

Saúde terá atendimentos de Clí-
nica Médica, Ginecologia, Pe-
diatria e Odontologia e funcio-
nará das 07 às 16h.

Informações 4156-4862.

DICAS DE COMPRA SAUDÁVEL

O chocolate está no centro
das atenções das festividades da
Páscoa. Mas escolher o ovo de
Páscoa ideal pede algumas con-
siderações importantes, levan-
do em conta os tipos e as com-
posições, que variam e podem
ser mais ou menos saudáveis.

O meio amargo e o amargo,
por exemplo, trazem mais ca-
cau e têm presentes  as subs-
tâncias antioxidantes.

Essas substâncias têm fun-
ção importante na prevenção de
reações oxidativas e de forma-
ção de radicais livres, bem como
na proteção contra danos ao
ácido desoxirribonucleico
(DNA) das células. Já os tipos
ao leite e brancos são mais pre-
judiciais, com uma quantidade
maior de açúcar e gordura sa-
turada.

Mas é preciso lembrar que

Quatro dicas
para escolher seu
ovo de Páscoa

DICAS PARA O SEU OVO DE PÁSCOA

1ª dica
Prepare os doces da Páscoa em casa! Se você tem crianças,

esse é um ótimo exercício para estimular o seu vínculo com
elas e fazer com que conheçam a origem dos alimentos. Assim,
podem ser preparados doces exclusivos, não necessariamente
de chocolate, e com uma menor quantidade de açúcar.

2ª dica
Procure também ovos artesanais. Assim, você garante a pro-

cedência dos ingredientes valoriza a economia local!

3ª dica
Se optar por comprar ovos industrializados, preste atenção

no rótulo da embalagem do ovo de chocolate! Na lista de ingre-
dientes os itens que vêm primeiro são os que estão presentes
em maior quantidade. Por exemplo, se o açúcar figura logo no
início, é um sinal de alerta para o seu excesso. Já quando o
cacau aparece primeiro, significa que o chocolate tem boa qua-
lidade.

Também confira no rótulo se aparecem muitos aditivos, como
aromatizantes, corantes, emulsificantes e conservantes, pois não
se sabe o efeito em longo prazo dessas substâncias sobre a
saúde. Por último, confira a data de validade do produto.

4ª dica
Nada de chocolate ou açúcar antes de dois anos de idade! É

importante lembrar que o Ministério da Saúde não recomenda
o consumo de chocolate ou qualquer outro alimento que conte-
nha açúcar na composição ou açúcar adicionado nessa idade.

Saiba mais
O chocolate tem tipo, composições e cores diferentes. En-

tenda o que cada um traz, com a explicação do livro ‘Desmisti-
ficando dúvidas sobre Alimentação e Nutrição’, produzido pelo
Ministério da Saúde e pela Universidade Federal de Minas Ge-
rais (baixe aqui):

Branco
É feito basicamente de manteiga de cacau, leite e açúcar, e

não apresenta cacau, sendo este o tipo com maior teor de gor-
dura saturada, açúcar e calorias.

Ao leite
É um alimento de alto valor calórico, que contém grandes

quantidades de gorduras saturadas e açúcar.

Meio amargo e amargo
Apresentam menor quantidade de leite, gordura e açúcar e

maior quantidade de cacau, conferindo maiores teores de subs-
tâncias antioxidantes e menor valor energético, quando compa-
rados ao chocolate ao leite.

todos tipos dos tradicionais ovos
de páscoa são alimentos ultra-
processados e, em geral, con-
tém teor de açúcar e gordura.

“De acordo com o Guia Ali-

mentar para a População Bra-
sileira, os alimentos ultraproces-
sados possuem um baixo teor
nutricional e seus componentes
têm formulações que garantem
um sabor muito acentuado, que
estimula o consumo”, lembra
Helissa de Oliveira Mendonça
Moreira, analista técnica da
Coordenação Geral de Alimen-
tação e Nutrição do Ministério
da Saúde.

Por isso, alguns conselhos
são importantes na hora de com-
prar o seu ovo de chocolate:
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PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE...................................................... 1.081.395,64

PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO ......................... 1.081.395,64

Obrigações Trabalhistas e Previdênciária ............................. 18,794,59

Obrigações Fisco - Tributárias .............................................. 71.033,68

Outras Obrigações de Curto Prazo ....................................... 991.567,37

PASSIVO NÃO CIRCULANTE ........................................ 2.162,783,38

Passivo não Exigível á Curto Prazo .................................. 2.162,783,38

PATRIMÔNIO SOCIAL ........................................................... 2.503,48

Variação Patrimônial ................................................................ 2.503,48

Superavit Patrimônial ............................................................... 2.503,48

TOTAL DO PASSIVO: ...................................................... 3.246.682,50

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE....................................................... 3.244.175,07

Disponibilidades ............................................................................ 10,00
*Bancos Conta Movimento............................................................. 10,00

ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ......................... 3.244.175,07

*Recebíveis a Curto Prazo ................................................. 3.244.175,07

ATIVO NÃO CIRCULANTE .................................................... 2.497,43

PERMANENTE ........................................................................ 2.497,43

*Imobilizado ........................................................................... 10.778,81
*(-) Depreciação e Exaustão Acumulada ............................... (8.281,38)

         *
         *
         *

TOTAL DO ATIVO: ........................................................... 3.246.682,50

BALANÇO PATRIMÔNIAL
Associação Metropolitana de Gestão - AMG  - CNPJ: 07.400.978/0001-90

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Fonte:  www.itapecerica.sp.gov.br

O Procon de Itapecerica da Serra vai iniciar neste sábado, 16,
um projeto de atendimento aos sábados na unidade instala-
da no centro da cidade. O órgão vinculado à Prefeitura,
através da Secretaria de Assuntos Jurídicos, oferece uma
série de serviços ao cidadão.

Mas atenção, o horário aos sábados é diferenciado, das
9h às 14h; até o dia 31 de março. Confira os serviços a
serem disponibilizados: realização de negociação de débi-
tos, consulta ao SCPC/Serasa, desbloqueio de Nota Fiscal
Paulista, e atendimentos de demandas de consumidores.

Em virtude de cursos de qualificação, o Procon informa
que não prestará atendimentos nesta sexta-feira, 15 de mar-
ço. Mais informações podem ser obtidas direto no Procon
(rua 13 de Maio, nº 100) ou pelo telefone 4165-1289.

Procon de Itapecerica

terá atendimento aos sábados
O órgão vinculado à Prefeitura, através da Secretaria de Assuntos Jurídicos, oferece uma série de serviços ao cidadão

A melhor divulgação para o
seu produto ou serviço em
Itapecerica da Serra e região
e-mail: acidade@ig.com.br



Advogado - Líder Comunitário,
ex-presidente da Associação
União de Amigos do Km 26,5 - Cotia

Dr. Bortolotti
Em Destaque

Por
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Cotia completou 163 anos de
emancipação político-administra-
tiva, na terça-feira (2/04), e mi-
lhares de pessoas aproveitaram o
dia para curtir a programação pre-
parada pela Prefeitura. Foram
apresentações culturais, gincanas,
apresentações esportivas, dinâmi-
cas, além da programação educa-
tiva com minicircuito de trânsito
para crianças, Projeto Educando
da GCM, doação de mudas, expo-
sição de kart, entre outros.

Também teve tenda com ori-
entações de saúde e até vacinação
contra a Febre Amarela. À noite,
a festa terminou com um super
show do sertanejo Luan Santana,
ao lado do Terminal Metropolita-
no. Além de seus grandes suces-
sos, o artista também cantou pa-
rabéns para Cotia.

“Tivemos um dia cheio de atra-
ções para que a população se sen-
tisse presenteada. No aniversário
de Cotia, a festa foi para as famí-
lias”, disse o prefeito Rogério
Franco.

Milhares de pessoas aproveitaram
a festa de aniversário de Cotia
Durante todo o dia diversas atrações movimentaram o recinto, em frente à Prefeitura e, à noite, Luan Santana encerrou a festa

Moradores e visitantes de ou-
tras cidades aproveitaram a festa.
“Viemos de Vargem Grande Pau-
lista para assistirmos à apresen-
tação de ginástica e estamos gos-
tando muito”, disse Paloma San-
tos que estava com uma amiga.
Solange Silva, do bairro Atalaia,
levou toda a família. “Muito legal
termos esta opção de programa

com as crianças para hoje. Como
é feriado municipal, as crianças
não foram para a escola e ficam
inquietas em casa. Estão aprovei-
tando muito o dia”, comentou.

A apresentação com a equipe
de manobras Força e Ação levou
o público ao delírio com perfor-
mances radicais em suas potentes
motocicletas. Foram realizadas
explosões cinematográficas,
moto lança-chamas, efeitos espe-
ciais e pirotécnicos. Ao final, teve
até um salto com a CRF 450 X
por arcos de fogo por cima de to-
das as motos do show.

A programação de aniversário
foi organizada pela Secretaria de
Esportes, Cultura e Lazer, com o
apoio das demais secretarias.
“Tudo correu dentro do programa-
do e mais uma vez Cotia ganhou
uma super comemoração e uma
linda festa”, disse o titular da pas-
ta, Cabo Givaldo.

Super heróis também marca-

ram presença nas comemorações
que teve ainda distribuição de pi-
poca e algodão doce, praça de ali-
mentação e até um CRAS Itine-
rante com orientações sobre pro-

gramas sociais. Centenas de alu-
nos contemplados pelo projeto
Atletas do Futuro receberam os
uniformes e a cantora Giovanna
Castro também se apresentou.




