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Editorial

Palavra do
Presidente
Caros leitores,
Esta edição da Revista Informando Primeiro, traz informações sobre os principais acontecimentos, durante os meses de maio e junho no nosso querido Primeiro de Maio.
Nossos associados são destaques em diversas áreas, que
atuam, e nesta revista, você poderá conferir como Zhô
Bertholini tomou as ruas de Santo André; e também como
Paulo Pitton se superou, mais uma vez, em uma prova de
triathlon de longa duração. Ele foi o 6º colocado da UB515.
Notte de La Mama, Dia das Mães e comemorações da Páscoa também tem espaço nesta edição.
Essa edição também traz informações sobre o VI Encontro
de Yoga e muito mais.
Abraços e boa leitura
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Páscoa

no clube

Recheada de chocolate e alegria

Páscoa
Coelho da Páscoa, chocolate, música e solidariedade. Assim foi celebrada a Páscoa, no primeiro domingo de abril (05/04), aqui no Primeiro de Maio.
As crianças, que chegavam ao clube, eram abordadas por um coelho, que as presenteava com chocolates. Os pais puderam curtir música ao vivo na Praça do
Clube com os músicos Gersinho Machado e Amilcar.
Pelo menos 200 pessoas compareceram ao evento.
Ainda como ação da Páscoa, a diretoria doou ovos
para uma instituição de caridade da região.
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Cultura

Poesia

ao alcance de todos
Versos de Zhô Bertholini estão espalhados
					
pelas ruas de Santo André

“Bem sei ser sol quando tudo em
mim anoitece”. Em Santo André, a
poesia ao alcance de um passo.
Desde maio, pedestres que circulam pela cidade podem “tropeçar”
em versos escritos pelo nosso associado, Zhô Bertholini.
O projeto “Intervenção Poeta
na Rua – Zhô e a cidade” consiste
em imprimir tercetos (poemas de
três versos), retirados do livro “Céu
sem Dono” (2006), em sessenta
cruzamentos de Santo André. A
iniciativa é a Secretaria de Cultura
da cidade em parceria com a Casa
da Palavra.

TODOS

OS DIAS
A PARTIR DAS

18 HORAS

Zhô participou da construção
do projeto, que fez parte da agenda de comemorações do aniversário de Santo André; e afirma que
apesar da existência das bibliotecas públicas, poucas pessoas vão
em busca de poesias – “Com a
exposição dos poemas nas ruas, o
acesso à poesia torna- se possível
para todos. A minha satisfação é,
que o projeto atingiu o intento
com ampla divulgação, cujo retorno é a das mais diversas impressões e comentários a respeito do
alcance da poesia no cotidiano da
cidade”, comenta Zhô.

Sopa
NOITE DA

S

Para realizar as intervenções, a
técnica utilizada foi o graffitti. Modalidade artística, já tradicional
nas ruas de São Paulo e do ABC.
Pixote e Cena 7, grafiteiros da região, foram os artistas responsáveis para a confecção dos letreiros. Para Cena 7, colocar poesia na
rua eleva o nível de curiosidade
e nos retira do local de conforto
que o cotidiano nos deixa. – “É um
projeto que deve continuar... ampliar!” Afirma o artista.
As poesias já podem ser encontradas em diversas ruas de
Santo André.

SS

TIGELA E
P Ã O I TA L I A N O

11 4461-1284 | 4461-0673
Rua Bari, 20 | Utinga | Santo André | SP

CURTA A KARINA NO FACEBOOK ;)
FACEBOOK.COM/PADARIAKARINA

Clube de Leitura

Clube de Leitura
completa 2 anos
“A leitura é uma fonte inesgotável de prazer mas por incrível
que pareça, a quase totalidade, não sente esta sede”.
Carlos Drummond de Andrade
Criado em 2013, a fim de estimular a leitura dentre os nossos
associados, o Clube de Leitura
chega a sua 27ª edição. São dois
anos, de muito conhecimento,
adquirido, 26 livros já lidos, debatidos e muitas ideias trocadas, inclusive com alguns autores, como
Joca Reiners Terron, Alexandre Vidal Porto.
Glória Gonçalves, participante
do clube desde o início em abril
de 2013 e mediadora do grupo a

partir de agosto do mesmo ano,
conta como funciona este grupo,
que é uma parceria entre o PMFC
com o Sindiclube, a Cia. Das Letras
e a Academia Paulista de Letras.
“Nós lemos um livro por mês,
nos encontramos, sempre, nas primeiras quintas-feiras de cada mês,
para conversar. Os participantes
são de idades variadas, entre 21 e
81 anos, e as leituras tem sido sobre
temas bem diversos”.
Nos dois próximos períodos,

o Clube lerá “Sejamos Todas Feministas” de Chimamanda Ngozi
Adichie e “Turismo para Cegos”
de Tércia Montenegro, ambos da
Companhia das Letras.
Se você ficou interessado em
participar, é só procurar pela Glória Gonçalves e embarcar no mundo literário!

www.facebook.com/chocoartsdocesfinos
www.facebook.com/chocoartsdocesfino

www.chocoartsfinos.com.br
www.chocoartsfinos.com.b

orcamento@chocoartsfinos.com.br
orcamento@chocoartsfinos.com.b
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Dia das Mães

Dia das Mães:

muito amor e carinho para
as nossas guerreiras

No último dia 10 de maio a Praça
do clube foi dedicada para receber
as nossas mamães. O músico Wlad
Moura, foi responsável por deixar
o clima agradável, para que centenas de famílias, pudessem curtir ao
lado das mulheres de nossas vidas.
O Primeiro de Maio presenteou
as mães, presentes, com um jogo
americano, um buquê de flores e
um voucher do Studio Maria Vicentina, para que elas pudessem
ficar, ainda, mais lindas.
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Festa

Roma é aqui:
confira como foi La Notte Della Mamma
A tradicionalissíma festa La
Notte Della Mamma chega a 31ª
edição em 2015. Fundada por Diceu Zanolli (membro da direção
em 1984) é parte da agenda de
comemorações do clube para o
Dia das Mães. O evento deste ano
foi inspirado na romantica Roma,
pontos turísticos da cidade italiana foram reproduzidos na decoração da festa.
A Notte Della Mamma reuniu
cerca de 450 pessoas que puderam apreciar um variado cadápio
que contava com varidade de
frios e massas. O repertorio musical da noite ficou por conta da
banda San Marco. As mulheres
que compareceram ao evento foram presenteadas com um Palha
Italiana e um jogo americano.
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Ultraman

Superação:
Paulo Pitton é 6º colocado no UB515
Associado do Primeiro de Maio,
Paulo Pitton foi o sexto colocado da última edição do UB515 –
evento em que o atleta não pode
se inscrever livremente, tem que
ser aceito – O UB515 Brasil Ultra
Triathlon é considerado pelos organizadores uma “odisseia atlética”. Prova composta por 515 quilômetros, é um triathlon de ultra
distâncias que exige que os atletas completem um percurso de
10 quilômetros de natação, 421
quilômetros de ciclismo e 84,4
quilômetros de corrida.
Até a data da realização da
prova Pitton passou por eventos
que ele classificou como pesadelos: “No dia 30 de outubro ocorreu o “primeiro pesadelo”, uma
lesão na panturrilha esquerda
me afastou dos treinos de corrida por um bom período. Dia 13
de janeiro o “segundo pesadelo”
surpreendeu Paulo: lesão na coxa
posterior esquerda. No dia 01 de
abril, exatamente 16 dias antes
da prova, o “terceiro pesadelo”,
fui ao hospital com febre alta e
o médico diagnosticou-me com
um principio de pneumonia. No
dia 14 de abril, uma terça feira,
aconteceu o “quarto, ultimo e o
pior dos pesadelos”, após realizar
o ultimo treino programado de
corrida fui para o vestiário e urinei
sangue. Após realizar exames de
urina, sangue e fazer um ultrassom os médicos diagnosticaram
que alguns cálculos renais no rim
esquerdo estavam causando o
problema, me proibiram de participar da prova e me encaminharam para um urologista. Na quarta feira, fui ao urologista que me
tranquilizou informando que este
problema não me tiraria da competição após ter percorrido tão árduo caminho, me deixando bem
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à vontade e tranquilo quanto ao
que iria enfrentar”.
E assim, já superando diversos
obstáculos antes mesmo do inicio
da prova, ele viajou para Paraty,
cidade onde aprova foi realizada,
acompanhado de seu staff composto por Adriano Buragas e Lucas
Cergole Benjamin, que é também
o capitão da equipe. A prova foi
completada em 27 horas 54 minutos e 16segundos mas não foi
simples, com cálculos renais e urinando sangue, Pitton demonstrou
superação para concluir mais um

desafio com excelência com ajuda do seu staff que durante toda a
prova esteve ao seu lado lhe motivando e dando toda assistência
necessária.
Paulo foi o 6º colocado na classificação geral do UB515 e faz questão de sempre lembrar: “Eu era o
segundo mais velho da competição”.
O Primeiro de Maio parabeniza a
Paulo Pitton e sua equipe por toda
garra e superação. Que venham
mais desafios e que você continue,
como você mesmo diz, MONSTRO!

Tênis

Torneio
Interno de

Duplas

Evento organizado pelo Departamento de Esportes
junto à Diretoria do Tênis, o torneio foi realizado nos
dias 23 e 24 de Maio e contou com a participação de
30 associados, as duplas foram divididas em duas categorias, A e B.

Categoria A
Dupla campeã:
Paulo Gatti e Márcio Caldeira
Dupla vice-campeã:
Rafael Russo e João Carlos Nascimento

Categoria B
Dupla campeã:
Dirceu de Miranda e Felipe Malentacchi
Dupla vice-campeã:
Guilherme Neto e Ricardo Cesar

anuncio-revista-rachacuca.pdf 1 30/03/2015 18:01:57

A Ensina Mais oferece cursos de matemática, português,
informática e inglês com metodologia inovadora.

Baixe já o
nosso aplicativo
e se divirta!

Desafie seus amigos e ganhe prêmios nesse
incrível jogo de conhecimento e de inteligência.

4452.9258
| 11
4453.1509

11
Unidade
Andrade Neves
Informando
Primeiro
Av. Portugal, 400 - Santo André
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Defesa Pessoal

Clube
realiza aula

especial de
defesa pessoal
Com intuito, de iniciar os sócios
do clube em movimentos de luta,
os professores Michael de Judô
e Jiu-Jitsu e Bruno de boxe realizaram uma aula especial sobre
Defesa Pessoal. A aula, que aconteceu no dia 25 de abril, orientou
os participantes como se comportarem em situações de risco, despertando o interesse dos alunos,
na luta, como exercício para o corpo e para a mente.
Professor Bruno, afirma que,
eles estão planejando outros módulos para a aula de defesa pessoal e a pretensão é que seja realizada a cada 3 meses.
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A filosofia da TRANSPORTES COVISI não é apenas vender serviços de
transportes, mas sim, desenvolver e manter parcerias sólidas e duradouras,
através da responsabilidade, qualidade, pontualidade, agilidade e preços
competitivos.
Nosso objetivo é ajudar nossos clientes em sua trajetória rumo ao crescimento
sustentado, e ao sucesso de suas organizações.

NSPORTE
A
S
TR

Transportadora Covisi
Rua Marília, 249
Bairro Casa Branca
Santo André - SP
Cep: 0915-720

(11) 4432-1962

www.covisi.com.br
A Viação Vaz faz parte do
Consórcio União Santo André.
Através de análises mercadológicas, técnicas
operacionais e financeiras, nosso objetivo é
agregar valor e solidez, aumentando assim nossa
possibilidade de sucesso e crescimento.

"Profissionais respeitados e orientados trabalham
satisfeitos e assim aumentam a qualidade de nossos
serviços e o bem estar de nossos usuários."

A Viação Vaz adota como um de seus princípios
básicos, investimento na capacitação profissional
de seus colaboradores realizando programas de
treinamento e capacitação.

Viação Vaz

Consórcio União Santo André
Base Operacional 02
Rua Monte Mor, 200
Jardim Ocara

11 4422-4520

Santo André - São Paulo / Brasil
CEP. 09051-110

www.viacaovaz.com

Viação Vaz Ltda.

Escolinha de Futsal

Escolinha de futebol do
PMFC participa de torneio
no Clube Pinheiros
O festival organizado pelo Clube Pinheiros, reuniu
atletas nascidos entre 2004 e 2005 e proporcionou
vivencias importantes, para os nossos pequenos craques, conforme, afirma o professor Everton: “a saída
do clube para disputar uma competição, fora, é importante, já que a maioria dos alunos só participam
de atividades internas”.
No torneio, todos jogavam contra todos, no saldo
final do campeonato, o Clube Pinheiros ficou com
primeiro lugar, seguido de Banespa, Primeiro de
Maio em terceiro e por último o Instituto.
Everton adianta que, os alunos da Escolinha de Futebol já tem dois amistosos marcados nos próximos
dias 20 e 21 de junho.

Futebol Menores

Campeonato Interno de

Futebol Menores

A edição de 2015 do Campeonato Interno de Futebol Menores teve início dia 25/04 e oferece mais uma
opção de lazer, aos sábados, para os garotos. Além da
disputa saudável e da diversão, o campeonato tem
a função de promover a integração. Este ano contamos com a participação de aproximadamente 130
crianças dividido entre 4 categorias - sub-08, sub-11,
sub-14 e sub-17.
Venha assistir aos jogos dos nossos pequenos craques!
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Ping-Pong

Torneio reuniu cerca
de 30 associados na
sede do clube

No último dia 25 de abril, o Primeiro de Maio, realizou um torneio de
Ping Pong no Ginásio poliesportivo
do clube. A atividade que reuniu cerca de 30 sócios, que competiram entre si, tinha o objetivo de criar um ambiente, de integração, entre os atletas
e chamar a atenção de outros para a
existência da modalidade no clube.
Confira a classificação do torneio:
1º Lugar: Reynaldo Gabriel Sandrini;
2ª Lugar: Roberto Paulo Sianciulis Jr. ;
3º Lugar: Marco Aurélio Geraldo ;
4ª Lugar: Nei Fontanesi
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Let’s Rock!
Let’s Rock&Ribs!

Praça de alimentação • Grand Plaza Shopping
Av. Industrial, 600 - Santo André, SP

IV Encontro

			

Yoga

será em agosto

O Clube irá realizar no próximo
dia 15 de agosto, no Salão Social,
o IV Encontro de Yoga. Esta edição contará com três palestrantes
falando sobre temas diferentes:
Gerson D’Addio “Resgatando a
tradição do Yoga”; Danilo Forghieri Santaella “A ciência da Pranayama”; Almir de Carvalho “Relação
entre asanas, nadis e emoções”.
O evento possibilita a troca de
experiências práticas e teóricas,
entre as diversas linhas do Yoga
através do encontro entre professores, alunos, de Santo André e
região. Além de estimular a prática, o projeto visa a divulgação do
Yoga, como método eficaz para
combater o stress e aumentar a
autoestima.
As inscrições para o encontro,
já estão abertas e devem ser realizadas na secretaria. O taxa de
inscrição é R$ 35,00. O número de
vagas é limitado.

Maratona Fitness

“Maratona Fitness”

agita feriado de Tiradentes

Com intuito de colocar a galera para se movimentar em plena emenda de feriado de Tiradentes o Primeiro de Maio organizou a “Maratona Fitness”. Três
horas seguidas de aulas de bike, abdômen, jump,
gap, zumba e body balance.
As aulas foram ministradas pelas professoras Cristiana, Carolina e Luciana no último dia 18 de abril na
sala de ginástica. O evento foi aberto também para
sócios que não estão matriculados na academia do
clube.

GANHE O MUNDO.
FAÇA UM INTERCÂMBIO.
O que você está esperando?
Fale com a Experimento, a Expert em intercâmbio.

AMANDA GARCIA
Experimenter, AFRICA DO SUL

WWW.EXPERIMENTO.ORG.BR

EXPERIMENTO SANTO ANDRÉ | T (11) 4990 9900

QUALIDADE | INOVAÇÃO | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | INTERNACIONALIZAÇÃO

CONQUISTA
> MBA
• MBA em Gestão de Varejo |

• Gerenciamento de Projetos de TI com
Práticas Alinhadas ao PMI® |

|

• MBA Executivo Internacional |

|

• Aconselhamento Pastoral |

|

• Alfabetização e Letramento |

|

|

• Assessoria Executiva |

• Língua Inglesa |

• Banking |

• Logística Empresarial e Supply Chain
| |

|

• Cirurgia de Pequenos Animais |
• Clínica Médica de Cães e Gatos |
• Comunicação Empresarial |
• Controladoria e Finanças |

|
|

• Docência no Ensino de Matemática
por meio de Práticas Metodológicas
Diferenciadas | |

CURSOS

• Gestão Empresarial |

• Gestão Estratégica de Pessoas e
Psicologia Organizacional | | |

• Administração Hospitalar |

26

• Gestão da Qualidade |
• Gestão de Conteúdo em Comunicação:
Jornalismo |

> ESPECIALIZAÇÕES

|

JUNHO/2015

PÓS-GRADUAÇÃO
METODISTA
metodista.br/lato

• Educação Infantil: Saberes
Necessários à Prática Educativa |

• Marketing |
• Planejamento, Desenvolvimento,
Controle e Avaliação de Educação a
Distância |
• Português – Língua e Literatura |
• Psicopedagogia Clínica
e Institucional |
• Psicopedagogia |

• Filosofia Contemporânea e História |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

PRESENCIAL

A DISTÂNCIA

Daniel
Aluno do curso de Gestão Estratégica de Pessoas
e Psicologia Organizacional

Os cursos de pós-graduação da Universidade Metodista são reconhecidos no
mundo acadêmico e no mercado de trabalho. De maneira dinâmica e com o
debate de temas contemporâneos, são sempre atualizados com as tendências
da sua área, e alguns podem ser cursados presencialmente ou a distância.

Transforme sua vida. Transforme a realidade.

INOVAÇÃO DESDE 1938

Grande São Paulo: 11 4366 5000 | Outras localidades: 0800 889 2222 | facebook.com/universidade.metodista | twitter.com/metodista

