Distribuição Gratuita

ABC, 21 de julho de 2017| ANO XXVI - Edição 650

www.jregiao.com.br

facebook.com/jregiao

Diretor: Leandro Formigari

Região

Política

Cinema

O governo do Estado de São
Paulo abriu dois programas de
parcelamento para contribuintes com dívidas de ICMS, IPVA,
ITCMD e taxas. Empresas e pessoa física poderão regularizar
os seus débitos com desconto.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB),
reuniu em jantar os prefeitos
do Grande ABC e também da
Capital, João Dória, para aprofundarem os temas integração,
regionalidade e parcerias.

Optimus Prime embarcou
em uma das missões mais
difíceis de sua vida: encontrar,
no espaço sideral, os Quintessons, seres que possivelmente
são os responsáveis pela criação da raça Transformers.
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Santo André está
parcelando dívidas
em até cinco vezes
Ricardo Trida/PSA

Prefeito Paulo Serra sancionou projeto que foi aprovado na Câmara

A Prefeitura de Santo André deu início a um novo programa
que permite aos moradores que possuem dívidas com o município
regularizarem os débitos. O Renegocia oferece a possibilidade de
parcelamento do valor devido e anistia de multas e juros. Página 6
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Paranapiacaba está pronta
para o Festival de Inverno
Terá início sábado (22) o XVII
Festival de Inverno de Paranapiacaba (FIP), com novo formato e
programação recheada de diversas atrações. Além de muita
música, o evento terá oficinas,
intervenções de artes cênicas,
mostra de audiovisual, dança
e circo, além de feiras de artes
e antiguidades e de vinil, entre
outros. As atividades acontecerão em 19 locais distintos, como
o Clube União Lyra Serrano, o
Antigo Mercado, a biblioteca da
Vila, a Casa Fox e a Escola Estadual Senador Lacerda Franco,
além das principais ruas da Parte
Baixa, como a Direita e a Fox. O
Festival acontece nos dias 22, 23,
29 e 30 de julho. Página 3

Julio Bastos

Vila vai receber a décima sétima edição do festival

Taxa de Irregularidade
Feijoada Solidária reúne mais de
400 participantes no clube Fundação da Zona Azul retorna
No último domingo (16),
cerca de 400 pessoas estiveram
presentes na Feijoada Solidária
em prol da Manu, criança de 5
anos de idade, de São Caetano
do Sul, que foi diagnosticada
com Síndrome de Scheie Tipo
1, doença rara e grave de origem genética, capaz de comprometer diversos sistemas
do organismo. Os pais, Alinne
Pollyanna e Douglas Valeriano,
ficaram felizes e emocionados,
pois os valores alcançados
serão suficientes para esta
primeira etapa. “Uma longa
batalha nos aguarda, mas sabemos que com fé, esperança
e união podemos vencê-la! ”,
agradeceu o casal.

Anderson Reis

em São Caetano do Sul

Aviso de R$ 20 voltou a vigorar na cidade
Mamãe Alinne, a garotinha Manu e o papai Douglas durante o almoço solidário

Durou menos de um mês
o decreto da Prefeitura de São
Caetano que revogou o Aviso
de Irregularidade da Zona Azul.
O juiz Sérgio Noboru Sakagawa
suspendeu o decreto da Prefeitura alegando que poderia
causar desequilíbrio financeiro
para a empresa Assistpark que
venceu a licitação. A Prefeitura
de São Caetano do Sul pode
recorrer da decisão.
O Aviso de Irregularidade

é recebido quando o veículo
do usuário estiver sem o cartão de Zona Azul ou o mesmo
tenha ultrapassado o horário estabelecido. Recebida
a notificação, o usuário terá
um prazo de 24 horas onde
poderá regularizar mediante
tarifa no valor de R$ 20,00,
recebendo um talão contendo
10 cartões de 1 hora cada,
caso não seja reincidente nos
últimos 6 meses.

Pio Mielo completa
200 dias no comando da
Câmara de São Caetano

Vereador Pio Mielo

Ao completar 200 dias liderando a Câmara de São Caetano
o vereador Pio Mielo destacou
a construção de um novo jeito
de conduzir os destinos do Legislativo e comemora a marca
de mais de quatro mil propostas
apresentadas pelo grupo de 19
vereadores. “Estamos trabalhando com responsabilidade
visto à realidade econômica do
País e, consequentemente, de
São Caetano", disse. Página 2

ABC, 21 de julho de 2017

Jornal da Região

02

ABC Político

Participação popular marca
Conferência de Saúde
Divulgação

Eleição de 2018 não escapou do "cardápio"

Conferência foi realizada no teatro da USCS

Ponto de Vista

Em busca do voto distrital misto
Não considero ideal o “distritão”,
sistema pelo qual os deputados federais
e estaduais mais votados são eleitos.
Defendo o sistema distrital misto, onde se
vota no candidatado do distrito e no partido. A votação no partido reverteria para
os candidatos listados em convenção.
Vejo o sistema distrital como o mais
adequado para fortalecer os distritos e a
vinculação da política com o lugar em que
as pessoas moram. E o voto em partido
como forma de se valorizar o debate
partidário e ideológico. Acho que o voto
distrital misto favoreceria o federalismo e
levaria a política para junto da população.
Bem como valorizaria a vida partidária e a
organização dos interesses no país.
O distrital misto adota proporcionalidade - Para ficar claro, o eleitor teria o
direito de escolher um candidato do seu
distrito e votar em um partido. Seriam
dois votos. O candidato mais votado no

distrito seria eleito, e os partidos elegeriam os deputados de acordo com o
volume de votos recebidos em proporção
ao Colégio Eleitoral.
Realisticamente não vejo condições de
se adotar em 2018 o voto distrital misto,
visto que muitos dos atuais deputados
seriam prejudicados em suas tentativas
de reeleição. Assim, seria inacreditável que
deputados votassem um regime que os
alijaria do Congresso na eleição seguinte.
Como resolver o problema? Para mim,
a proposta do “distritão” é a mais adequada para a transição. Em 2018 teríamos o
sistema em que os mais votados seriam
eleitos sem considerar a proporcionalidade. O voto em cada um seria o único
meio de conquistar o mandato. Nada de
caronas e sem a proporcionalidade, que
é obscura para a imensa maioria.
O Tiririca e o Celso Russomano seriam
reeleitos, mas sem dar carona a ninguém.

Na prática, apenas os mais votados ocupariam as 70 cadeiras destinadas a São Paulo.
É um sistema perfeito? Não é. Deve ser
adotado? Apenas como solução de transição. Só para lembrar o que aconteceu em
São Paulo em 2014: Tiririca e Russomano
levaram consigo seis deputados que não
teriam sido eleitos pelo “distritão”. Nenhum deles teve mais do que 50 mil votos.
Um deles chegou à Câmara com apenas 22
mil votos. Já Ricardo Silva (PDT), Luiz Carlos
Motta (PTB) e Netinho de Paula (PCdoB),
todos com mais de 80 mil votos cada um,
não se elegeram.
Ou seja, nem mesmo tendo mais de
quatro vezes o voto daquele que teve 22
mil eles chegaram à Câmara dos Deputados. O atual sistema é injusto, perverso e
mascara a vontade popular.
*Murillo de Aragão é advogado e
mestre em ciência política

SCS quer criar estágio para medicina veterinária
O vereador e protetor da causa animal, Ubiratan Figueiredo
da ONG (PR), solicitou ao Executivo a implantação de programa
de estágio em medicina veterinária no Centro de Controle de
Zoonoses da cidade. O programa
seria criado via convênios com
faculdades do Grande ABC e São
Paulo que já ministram o curso
de medicina veterinária.
"O estudante de medicina
veterinária poderá auxiliar os
veterinários nos treinamentos
dos animais, acompanhar o

consumo e controlar os vencimentos e preparação de
medicamentos, organizar o
ambiente de trabalho, auxiliar
nas consultas, no cuidado, no
bem-estar e o mais importante, sempre respeitando
os animais do CCZ. Acredito
que a medida é essencial para
causa animal na cidade, para
os animais ali abrigados e para
a própria prefeitura que terá
um programa inédito à disposição”, explicou o vereador.
A proposta objetiva implan-

tar alunos do curso de medicina
veterinária da região para estagiar no CCZ de São Caetano.
Para a estudante de veterinária,
Roberta Melo, “a medida é uma
importante etapa do processo
de desenvolvimento do aluno,
promovendo oportunidades de
vivenciar na prática conteúdos
acadêmicos, proporcionando a
aquisição de conhecimentos e
atitudes relacionadas nesta apaixonante profissão que é a medicina veterinária, completou.
Outra medida do parla-

mentar foi muito comemorada pelos estudantes de São
Caetano e região. O vereador
solicitou ao prefeito José Auricchio Júnior e para a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, tratativas para a
inclusão do curso de medicina
veterinária na grade curricular
da universidade. A USCS já
conta com o curso de medicina
e, caso aprovada a proposta,
em 2018, passaria a contar
com mais um curso disputado,
a medicina veterinária.

Pio Mielo completa 200 dias no
comando da Câmara de São Caetano
Em meio às crises política
e econômica em todo o Brasil
o presidente do Legislativo,
professor Pio Mielo (PMDB),
usou da responsabilidade e
da transparência como mecanismos essenciais da sua
conduta frente à Câmara de
Vereadores. Ao completar
200 dias liderando a Casa, em
19 de julho, Pio também destaca a construção de um novo
jeito de conduzir os destinos
do Legislativo e comemora a
marca de mais de quatro mil
propostas apresentadas pelo
grupo de 19 vereadores.
“Estamos trabalhando
com responsabilidade visto à
realidade econômica do País
e, consequentemente, de São
Caetano. O melhor município
do Brasil também passa por
ajustes, portanto, nesse contexto, reduzimos gastos e implantamos novos mecanismos
de gestão que possibilitem
melhor controle social e economia para os cofres públicos.
Para isso, cortamos na própria

Divulgação
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gabinete (19 cargos a menos).
As medidas de contenção de
gastos não param por aí. O presidente ainda formatou Comissão
de Eficiência dos Gastos Públicos,
com o objetivo de monitorar os
investimentos e propor novas soluções para ações de gestão que
possibilitem avaliação permanente dos contratos da Câmara
e bens e serviços que eventualmente sejam adquiridos.
O Legislativo também foi

blemas de agenda, não
pode comparecer. Também
marcaram presença o presidente da COHAB, Edson
Aparecido, e o secretário
de Governo de São Paulo,
Júlio Semeghini. "Da mesma
forma que o governo do Estado, a Capital também terá
o seu representante no Consórcio e, assim, uma união de
forças para o ganho exclusivo
de qualidade de vida da população de muitas cidades
e planos concretos para o
desenvolvimento sustentável
de políticas públicas" disse o
prefeito Orlando Morando.

De saída
Ex-assessor legislativo
do prefeito Paulo Pinheiro
(PMDB), Roberto Meirelles
deixou o comando do Partido Progressista (PP), única
sigla que mantém postura
de oposição ao prefeito José
Auricchio (PSDB). Jander Lira
e Chico Bento têm atuado no
sentido de independência,
sem alguma proximidade
com o atual comandante do
Palácio da Cerâmica.

tribunais a suspensão da cobrança, decisão derrubada
com liminar pelo empresário. É batalha que começou
há tempos e não tem dia e
hora para acabar.

140 anos
A Câmara de São Caetano do Sul realiza, na próxima terça-feira (25/7), às
19h, sessão solene que homenageia os 140 anos de
fundação da cidade. Autoridades civis e militares
são esperadas no poder
Legislativo, em momento
que haverá muita conversa
no pé-de-ouvido. As articulações estão a todo vapor,
com muitos parlamentares
debaixo das asas do tucanato sancaetanense.
Difícil estacionar
Desafetos, o prefeito
Auricchio e o empresário
Maurício Pircchio travam
guerra na justiça. O motivo é
a ‘multa educativa’ aplicada
pela empresa que gerencia
o estacionamento rotativo
de São Caetano aos motoristas que não compram o
horário que permite parar
seus veículos. O chefe do
Executivo conquistou nos

Janela partidária
O quadro político da
região do ABC deve mudar de forma efetiva com
a janela partidária, que
pode ser antecipada para
este ano. Se confirmada,
a configuração eleitoral
após o pleito de 2016 deve
sofrer alterações significativas. Prefeitos, vereadores, deputados estaduais e
federais podem migrar de
partido e promover a formação ou aglutinação de
novos quadros. A conferir.
Faltou pegada
legislativa?
Após perder a eleição
da presidência da Câmara
de São Caetano, os cinco
vereadores tucanos de São
Caetano não emplacaram
projetos de relevância para
a cidade. O grupo tem atuação apagada nas sessões
legislativas e não aproveitou
a oportunidade de integrar
o partido do atual prefeito
para propor melhorias significativas para São Caetano.
Todos os vereadores tucanos da cidade foram eleitos
pela primeira vez, fato que
reacende a discussão: será
que o novo na política é o
melhor caminho?

Óptica Baraldi

Pio Mielo conduzindo os trabalhos no Legislativo de São Caetano do Sul

carne, assim como fazemos em
nossas casas quando o orçamento diminui”, exemplifica o
chefe do Legislativo.
Dentre as ações já executadas pelo comandante da
Câmara estão a criação da
Corregedoria Geral, fundamental para garantir transparência e combate à corrupção
e a redução em 20% de cargos
comissionados – de cinco para
quatro assessores em cada

A integração de gestões
entre o Grande ABC e a
Capital foi selada em jantar oferecido pelo prefeito
de São Bernardo Orlando
Morando (PSDB). Morando
recebeu o prefeito João
Doria e o vice-prefeito e secretário das Subsecretarias,
Bruno Covas, em um diálogo
produtivo com os prefeitos
Paulo Serra (Santo André),
José Auricchio Júnior (São
Caetano), Adler Kiko Teixeira
(Ribeirão Pires) e Gabriel
Maranhão (Rio Grande da
Serra). O prefeito de Mauá,
Atila Jacomussi, por pro-

Laboratório Próprio

protagonista ao votar matérias
importantes do Executivo. A
alteração na lei que permitiu
a abertura da EMEI José Auricchio, a criação do Diário Oficial
Eletrônico, o abono aos profissionais da Educação, o retorno
das atividades da Unimais, a
abertura de vagas de empregos públicos para contratação
via concurso e o Programa de
Parcelamento de Débitos são
alguns exemplos.
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Os rumos da saúde pública
em São Caetano do Sul passam
pela opinião e participação da
sociedade. É o que garantiu a VI
Conferência Municipal de Saúde,
realizada nos dias 14 e 15. A Prefeitura também abriu as portas
para o morador dar suas ideias
e sugestões por meio das seis
pré-conferências, reuniões do
Conselho Municipal de Saúde e
do Plano Plurianual. “Devemos
pensar a cidade não apenas para
hoje, mas sim para o futuro. A participação é fundamental, pois são
quem realmente vivem a cidade”,
diz o prefeito José Auricchio.

Morando oferece jantar a prefeitos
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Estado abre programas
para parcelamento de dívidas
Empresas e pessoas físicas poderão regularizar suas dívidas de ICMS, IPVA, ITCMD e taxas

Inscrições
abertas para
cursos de
tecnologia
Divulgação

Aulas começam em agosto

Em busca de oferecer
qualificação, São Caetano
do Sul criou o programa
Educando Digital, parceria
entre o Centro de Pesquisa,
Formação e Inclusão Digital
e a Escola Municipal de Informática Profª Neusa Maria
Nunes Branco.
O programa consiste em
diversos cursos da área de
tecnologia, e as inscrições
estão abertas e vão até o
dia 2 de agosto, das 9h30
às 16h30, na Escola de Informática, no Centro Digital
(subsolo), que fica na Avenida Goiás, 950. As aulas
terão início no dia 14 de
agosto. Mais informações
pelo telefone 4226-1480 ou
pelo e-mail atendimento@
educandodigital.com.br.
O Educando Digital terá
cursos nos três períodos
(manhã, tarde e noite), nos
níveis Básico, Intermediário,
Avançado e Academia Cisco.
Outras informações estão
disponíveis no site www.
educandodigital.com.br. Há
detalhes como uma breve
descrição de cada curso,
cópia do edital onde estão
descritos os documentos
necessários para a inscrição,
horários, carga horária e os
dias da semana nos quais
ocorrerão as aulas. Os cursos
também serão identificados
por faixas etárias. O sênior,
por exemplo, a partir de 45
anos. Já a faixa de jovens
será de 10 a 16 anos e a de
adultos de 17 a 45 anos.

SCS tem feira
de adoção

O Centro de Controle de
Zoonoses de São Caetano
do Sul realiza neste sábado
(22/07), das 10h às 15h, em
sua sede, na Rua Justino Paixão, 141, a Feira de Adoção.
O evento será realizado
pelo CCZ em parceria com a
ONG SOS Cidadania Animal e
contará com diversas atrações,
além da presença dos animais
que estarão para adoção.
Para adotar é necessário
ser maior de 21 anos, ter em
mãos o RG e comprovante
de residência, além de passar
por entrevista. Para obter mais
informações é só ligar para o
CCZ, no telefone 4238-8170.

O governo do Estado de São
Paulo abriu dois programas de
parcelamento para contribuintes com dívidas de ICMS, IPVA,
ITCMD e taxas. A Secretaria da
Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) receberão
adesões até 15/8 por meio dos
sites do Programa Especial de
Parcelamento (PEP do ICMS) e
do Programa de Parcelamento
de Débitos (PPD).
A Secretaria da Fazenda disponibilizou um canal exclusivo
para os cidadãos que tenham
dúvidas sobre a adesão aos
programas. A central de atendimento 0800 170 110 funciona
de segunda a sexta-feira das
8h às 19h.
PEP do ICMS - Esta edição
do Programa Especial de Parcelamento permitirá a inclusão
de débitos de ICMS, inscritos e
não-inscritos em dívida ativa,
decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31/12/2016.
Para aderir ao PEP do ICMS,
as empresas devem acessar o
site www.pepdoicms.sp.gov.
br e efetuar o login no sistema
com a mesma senha de acesso
utilizada no Posto Fiscal Eletrônico (PFE).
Uma opção vantajosa para
o contribuinte é o pagamento
à vista, pois contarão com redu-

Diogo Moreira

Governador Alckmin abriu programas para parcelamento de dívidas

ção de 75% no valor das multas
e 60% nos juros.
A empresa que decidir parcelar o débito poderá dividir
em até 60 vezes, contando com
50% de abatimento no valor das
multas e com redução de 40%
dos juros. Neste caso a parcela
mínima é de R$ 500,00. Serão
aplicados juros mensais de
até 0,64% para liquidação em
até 12 (doze) parcelas; 0,80%
para liquidação de 13 (treze) a

SCS oferece capacitação
para 300 merendeiras

30 (trinta) parcelas; e 1% para
liquidação de 31 (trinta e um) a
60 (sessenta) parcelas.
PPD - O Programa de Parcelamento de Débitos receberá
adesões de contribuintes com
débitos inscritos em dívida
ativa do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre a
Transmissão “Causa Mortis” e
Doação de Quaisquer Bens e
Direitos (ITCMD). Os débitos

tributários têm de ser decorrentes de fatos geradores ocorridos
até 31/12/2016 e os débitos
não-tributários devem ter vencido até 31/12/2016.
No PPD também será possível quitar com descontos de juros e multas ou parcelar débitos
com taxas de qualquer espécie
e origem, taxa judiciária, multas
administrativas de natureza não-tributária, multas contratuais,
multas penais, reposição de

vencimentos de servidores de
qualquer categoria funcional e
ressarcimentos ou restituições.
A adesão ao PPD pode ser
realizada pelo endereço www.
ppd2017.sp.gov.br. O login
deve ser realizado com o CPF
e a senha utilizada no sistema
da Nota Fiscal Paulista - caso o
contribuinte não seja participante do programa, deverá se
cadastrar por meio do endereço
www.nfp.fazenda.sp.gov.br.

Festival de Inverno começa sábado
com inauguração de restaurações
Alex Cavanha/PSA

Divulgação/PMSCS

Encontros ocorreram no auditório do Cecape

O Setor de Alimentação
Escolar da Seeduc (Secretaria de Educação) de São
Caetano do Sul e o Instituto
Nutra e Viva realizaram, nesta semana, o 16º Curso de
Capacitação de Merendeiras
e Lactaristas. Os encontros
ocorreram no Cecape (Centro
de Capacitação dos Profissionais da Educação) Drª Zilda
Arns, na terça e quarta-feira.
O curso, ministrado para as
300 merendeiras e lactaristas
da Rede Municipal de Ensino
também cedeu espaço para
uma cerimônia de premiação
de 40 escolas. A entrega foi
feita por Rose Magda Fiorotti,

Abertura do evento acontece às 10h do sábado na Garagem das Locomotivas

responsável pelo Setor de Alimentação Escolar, e Maricy de
Sousa, nutricionista do Nutra
e Viva. “Esta é uma cerimônia
para premiarmos as escolas
municipais que alcançaram
100% de conformidades nos
relatórios de boas práticas de
manipulação de alimentos”,
explicou Rose. O nível dos
relatórios das escolas está
atingindo entre 90 e 95% das
conformidades.
“A ideia da capacitação é
muito bem-vinda”, como complementou Maria Ângela de
Carvalho Francheli, 64 anos, merendeira da EMEI Castorina Faria
Lima, no Bairro Santa Maria.

Terá início sábado (22) o XVII
Festival de Inverno de Paranapiacaba (FIP), com novo formato
e programação recheada de
diversas atrações. Além de muita
música, o evento terá oficinas,
intervenções de artes cênicas,
mostra de audiovisual, dança e
circo, além de feiras de artes e antiguidades e de vinil, entre outros.
As atividades acontecerão em
19 locais distintos, como o Clube
União Lyra Serrano, o Antigo Mercado, a biblioteca da Vila, a Casa
Fox e a Escola Estadual Senador
Lacerda Franco, além das principais ruas da Parte Baixa, como a
Direita e a Fox. O Festival acontece
nos dias 22, 23, 29 e 30 de julho.

Quem for à Vila poderá conferir ainda a inauguração de
alguns espaços que foram restaurados, como a Garagem das
Locomotivas, os antigos Galpões
das Oficinas, o Almoxarifado da
ferrovia e a Casa do Engenheiro,
que abriga a Biblioteca da Vila. A
abertura do evento acontece às
10h deste sábado, na Garagem
das Locomotivas, com a presença do prefeito Paulo Serra.
Inaugurações - O primeiro
dia do FIP marcará a inauguração de alguns dos imóveis
de Paranapiacaba restaurados
com recursos do PAC Cidades
Históricas. É o caso da Garagem
das Locomotivas, que após o

restauro tornou-se a estação do
Expresso Turístico da CPTM, que
liga a estação da Luz, na Capital,
à Paranapiacaba todos os domingos. Os antigos Galpões das
Oficinas também serão entregues. O espaço abrigará a Praça
de Alimentação do festival, que
contará com lanches, massas,
vinho, queijo e cervejas artesanais, entre outros produtos.
Complementam a lista de locais
restaurados o antigo Almoxarifado, que abriga o Bar da Zilda,
e a Casa de Engenheiro, onde
funciona a Biblioteca da Vila.
Mais informações podem
ser obtidas no site: www.santoandre.sp.gov.br/fip/.

Ong ABC do Bem vai repassar 40 cestas básicas

O Colégio Objetivo de São Caetano do Sul promoveu sua Festa Nordestina e arrecadou alimentos
avulsos. O resultado foi a doação de 40 cestas bási-

cas para a Ong ABC do Bem, que irá repassar para
as famílias carentes já cadastradas. Para saber mais
sobre o belo trabalho que o Rodrigo Alemão realiza,

e assim descobrir uma forma de colaborar com a
entidade, utilize destes contatos: www.abcdobem.
org.br ou facebook.com/eucurtoabcdobem.
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Prefeitos unem programas e
reforçam discurso de ações conjuntas
Orlando Morando e João Doria integram zeladoria em ação na divisa dos municípios

Praça da
Paróquia
Nossa Sra. da
Assunção será
revitalizada
Gabriel Inamine

Prefeito visitou local

A Prefeitura de São Bernardo entregará nos próximos o projeto de reforma
e revitalização da praça do
entorno da Paróquia Nossa
Senhora da Assunção, situada na Rua Cristiano Angeli,
300, bairro Assunção. O
anúncio da reestruturação
do local foi feito em vistoria
técnica realizada pelo prefeito
Orlando Morando e pelo vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima.
A iniciativa é demanda
da comunidade e de frequentadores da paróquia e
incluirá a readequação do
estacionamento para carros
e anexação da praça vizinha à
igreja, considerada uma das
mais tradicionais da cidade.
A expectativa é que a reforma seja concluída até o final
do segundo semestre.
“A área, infelizmente, se
tornou ponto de consumo de
drogas e a proposta é deixá-la sob responsabilidade da
paróquia. Também vamos
intensificar a poda de árvores
e elaborar um projeto completo para instalação de playground e academia ao ar-livre
favorecendo a população do
entorno”, destacou Morando.
A atividade também foi
acompanhada pelo vereador
Martins Martins, pelo padre
da igreja, Paulo Bezerra de
Carvalho, e pelo paisagista
e colaborador da paróquia,
Joneíde Dias Rodrigues.
As intervenções da parte
interna da igreja serão executadas pela Secretaria de Serviços
Urbanos, enquanto remoção
do gradil interno e cercamento da praça vizinha será
colocado em prática por meio
de parceria com a iniciativa
privada, em modelo alinhado
ao programa Praça-Parque.

DISQUE
DENÚNCIA
181
SIGILO ABSOLUTO

Unir forças e aglutinar
ações, na busca pelo bem coletivo, principalmente em áreas
de divisas, marcou a ação de
zeladoria liderada pelo prefeito
de São Bernardo, Orlando Morando, e o chefe do Executivo
da Capital, João Doria, no dia
(15/07), ocorrida na Avenida
Ourives, limite entre os municípios, nos arredores do bairro
Taboão e Jardim Savério.
Na companhia dos vice-prefeitos Marcelo Lima (São
Bernardo) e Bruno Covas (São
Paulo), Morando e Doria lideraram as atividades dos programas "Cidade Linda" e "Parede
Limpa", instituídos em ambas
cidades e que vêm obtendo
importantes resultados na preservação e resgate de próprios
públicos. O ato foi prestigiado
também pela primeira-dama de
São Bernardo, Carla Morando,
secretários e vereadores dos
dois municípios, além de comerciantes e moradores locais.
“A política estática do passado não existe mais. O que
estamos trabalhando é pelo
bem coletivo, buscando a integração e conseguindo levar
a qualidade que a população
necessita”, afirmou Morando.
Na mesma linha, Doria
reforçou o discurso da aglu-

Gabriel Inamine

Prefeitos uniram programas "Cidade Linda" e "Parede Limpa" e reforçam discurso de ações conjuntas

tinação, destacando que as
gestões de ambos os municípios são similares, tanto
nos problemas, quanto nos
desafios. “Herdamos inúmeros
problemas. O Orlando e eu. E
o que fizemos foi trabalhar, de
maneira transparente, de uma
forma que a população realmente precisa, sem demagogias, só com ações”, pontuou

Fundo Social bate
recorde de arrecadação

o prefeito paulistano.
Os chefes de Executivo,
acompanhados de seus vices,
pintaram parede e portão de
próprio público da Capital,
que estava deteriorado e, na
sequência, plantaram mudas
de manacás, que simbolizou
a união entre as duas cidades.
O “Parede Limpa” é a principal ação do Programa Nova São

Bernardo, que vem recuperando patrimônios públicos, contra
pichação principalmente. Ao
longo de quatro meses, 300
prédios próprios foram recuperados. Já o “Cidade Linda”
iniciou sua 29ª edição. Estão
previstas intervenções de tapa-buracos, revisão de bocas de
lobos, limpeza, manutenção
de demais ações de zeladoria.

Consórcio - Os prefeitos
Orlando Morando e João Doria,
anunciaram a formalização de
um acordo que dará assento
à Capital no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A
confirmação foi feita durante a
ação de zeladoria integrada. O
posto será ocupado por Fábio
Lepic, secretário-adjunto das
Prefeituras Regionais.

Prefeitura confirma retomada de
projetos no Grande Alvarenga

Gabriel Inamine

Omar Matsumoto

Doações para Campanha do Agasalho chegam a 80 mil peças

A 15 dias de seu encerramento, a Campanha do Agasalho registrou novo recorde de
arrecadação com a captação de
80 mil peças de vestuários masculinos, femininos e infantis. A
nova marca foi alcançada com
doações do Tiro de Guerra, da
Associação Comercial de São
Bernardo e da Secretaria de
Serviços Urbanos. A presidente
do Fundo Social de Solidariedade, Carla Morando, recebeu
as contribuições e agradeceu o
engajamento de toda a Prefeitura na ação. “O prefeito Orlando
Morando já havia traçado meta
ousada de 50 mil produtos em
comparação aos anos anteriores, que era de 15 mil. Superar

a meta é gratificante e nos dá
mais disposição para seguir trabalhando”, reforçou.
Assim que as peças são contabilizadas, são separadas por
categorias: masculino e feminino, infantil e adulto. “Recebemos muitas roupas novas, calçados e cobertores. O objetivo
agora é fazer com que tudo isso
chegue até as pessoas que mais
precisam”, completou a presidente referindo-se ao volume
de trabalho e da necessidade
em conseguir voluntários que
queiram ajudar neste processo
de separação. Para colaborar,
ligar para 2630-4048 ou enviar
email para fundo.social@saobernardo.sp.gov.br.

Prefeito Orlando Morando comunicou diretamente aos moradores; ação foi abandonada durante antiga gestão

Em mais um compromisso
de retomar projetos abandonados e paralisados na cidade,
a Prefeitura de São Bernardo
confirmou a retomada das
obras de urbanização integrada
e implementação de moradia
no Grande Alvarenga, que vai
beneficiar os moradores do
Sítio Bom Jesus, Divinéia, Alvarenga Peixoto, Pantanal 1 e 2.
Os serviços naquela região
foram iniciados em 2010, pela
antiga gestão, com a promessa de 98 moradias, além da
urbanização. As intervenções
contavam com investimentos
na ordem de R$ 14,4 milhões.
Passados sete anos, há apenas
poucos apartamentos prontos e

um drama entre os moradores.
Em vistoria ao local, o prefeito Orlando Morando e o
secretário de Habitação, João
Abukater, anunciaram a rescisão de contrato com a construtora H.Guedes, responsável
pela execução dos serviços, mas
que há dois anos abandonou o
projeto. São 98 moradias (38
casas e 60 apartamentos), além
das manutenções urbanas.
“De imediato, asseguramos o
rompimento com a empresa e o
início do processo para contratação de outra. Faremos uma frente de trabalho para que o projeto
caminhe de maneira intensa
para a conclusão de moradia
e urbanização”, argumentou o

chefe do Executivo, detalhando
que nos próximos meses deve
ser concluído um novo processo licitatório, prevendo que a
conclusão ocorra em 12 meses.
Cerca de 40 moradores
acompanharam o pronunciamento de Morando, que
ocorreu na Rua dos Feltrins,
um dos pontos a receber as
melhorias. O encontro durou
cerca de uma hora e meia e
muitas dúvidas foram sanadas.
“O que conseguimos esclarecer é da possibilidade de retomada, por são recursos da Caixa
Econômica Federal. Então, a
tramitação será pelos processos
de rescisão e de contratação”,
complementou o prefeito.

Insitituto Semea recebe cheque do prefeito de São Bernardo
O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, consolidou na última sexta-feira
(14/06) a doação de parte do
seu salário para o Semea - Sementes do Amanhã, instituto
de assistência social do bairro
Riacho Grande. A entrega faz
parte do compromisso que
o chefe do executivo firmou
com as entidades do município em doar o aumento dos
vencimentos mensais aprovado pela gestão passada.
Essa é a quarta entrega
de cheque no valor de R$
5.021,08 promovida pelo pre-

feito. De acordo com o chefe do
Executivo, a ação será contínua
na cidade, com objetivo de
beneficiar entidades do município. O valor doado provém do
aumento votado pela Câmara
no ano passado. “Como judicialmente eu não posso baixar
o meu salário, resolvi doar o
valor referente ao aumento
para as entidades. Acredito
que o poder público tem obrigação de dar bons exemplos,
principalmente no período de
crise que o País atravessa. É
uma injustiça com a sociedade
um prefeito ter o maior salário

do país”, avaliou Morando.
O Instituto Semear, localizado no Bairro dos Fincos, no
Riacho Grande, atende uma
média 45 crianças, com idade
entre 6 a 17 anos, e 50 adultos,
entre 18 e 59. Recentemente,
a entidade também começou
a prestar assistência para 20
idosos. O grupo que frequenta o espaço participam de
atividades complementares
como aulas de reforço e de
músicas, por exemplo. O repasse será destinado a serviços de manutenção e compra
de equipamentos.

Gabriel Inamine

Instituto promove atividades complementares
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"Transformes: O Último Cavaleiro":
estreia o quinto filme da franquia
O primeiro filme da saga, em 2007, arrecadou mais de US$ 700 milhões em todo o mundo.
Divulgação

Exposição:
Itália em 40
cliques
Ari Paleta/Divulgação

Optimus Prime retorna à Terra para ajudar a humanidade contra ameaça alienígena

Exposição tem abertura dia 22

Como parte das comemorações pelos 140 anos
de São Caetano, a Fundação
Pró-Memória por meio do
Museu Histórico Municipal
apresenta a partir deste
sábado (22/7) às 11h a exposição “Itália em 40 cliques”
com fotografias de Ari Paleta
retratando diversas cidades
do país da bota. Foram percorridas ao menos 14 cidades em 18 dias de junho de
2016. O percurso começou
em Roma, passou pela Toscana (a exemplo de Colle di Val
D'Elsa, Siena, San Gimignano,
Volterra, Montepulciano,
Montisi, Montalcino, Monteriggioni e Montichiello),
Florença, Pisa, Verona e terminou em Veneza. O objetivo
é compartilhar com a população fotos imortalizadas
pelas lentes do fotógrafo
Ari Paleta. Foram registradas
paisagens, monumentos e o
cotidiano da Itália.
A exposição “Itália em 40
cliques” ficará em cartaz até
o dia 28 de agosto. A visitação
é livre e gratuita de segunda
a sexta-feira das 9h às 17h. O
Museu Histórico Municipal
fica na Rua Maximiliano
Lorenzini, 122, Bairro Fundação. Mais informações pelo
telefone: 4229-1988.

Contrastes
A Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul
por meio da Pinacoteca
Municipal apresenta a exposição “Contrastes – Ken
I Chi Kaneko e Bia Doria” .
Com objetivo de questionar e desencadear um olhar
perspicaz sobre a arte, a
expografia é comprometida
com a formação de novos
públicos e proporciona uma
experiência com a arte, de
forma semântica e sensorial,
oferecendo a mediação, o
diálogo e a reflexão.
Por meio de suas 52
obras, (36 de Kaneko e 16 de
Doria), a mostra ressalta a individualidade de cada artista
através de suas diferenças,
uma vez que ambos trazem
a natureza como ponto de
partida. A exposição fica em
cartaz até 22 de setembro,
na Pinacoteca (Av. Dr. Augusto de Toledo, 255, Bairro
Santa Paula - São Caetano).

Os humanos estão em guerra com os Transformers, que
precisam se esconder na medida do possível. Cade Yeager
(Mark Wahlberg) é um de
seus protetores, liderando um
núcleo de resistência situado
em um ferro-velho. É lá que conhece Izabella (Isabela Moner),

uma garota de 15 anos que luta
para proteger um pequeno
robô defeituoso. Paralelamente, Optimus Prime viaja pelo
universo rumo a Cybertron,
seu planeta-natal, de forma
a entender o porquê dele ter
sido destruído. Só que, na Terra,
Megatron se prepara para um

Ira faz show
em São Caetano

novo retorno, mais uma vez disposto a tornar os Decepticons
os novos soberanos do planeta.
Curiosidades: Novo ‘Transformers’ revela o que aconteceu com o personagem de Shia
LaBeouf. Mark Wahlberg retorna como Cade Yeager, e Isabela
Moner viverá a protagonista do

filme, Izabella. Depois de uma
colaboração bem-sucedida no
filme ‘Sem Dor, Sem Ganho‘
(Pain and Gain) e ‘Transformers
4‘, Michael Bay escolheu o
ator indicado ao Oscar® Mark
Wahlberg para estrelar. “Mark
é incrível. Foi muito divertido
trabalharmos juntos em Pain

and Gain e estou muito entusiasmado por voltar a trabalhar
com ele. Um ator do seu calibre
é o cara perfeito para revigorar
a franquia e levar adiante o
legado de Transformers”, disse
Bay. O roteiro foi escrito por
Art Marcum & Matt Holloway
(‘Homem de Ferro’).

Santo André tem inscrições para
Programa "Territórios de Cultura"
Carina Zaratin

Edgard Scandurra e Nasi: violão e voz

Banda de sucesso do rock
nacional, ‘Ira’ se apresenta
neste sábado (22/07), às 20h,
no Teatro Paulo Machado de
Carvalho, na Alameda Conde de
Porto Alegre, 840, Santa Paula.
Os ingressos custam R$
160,00 (inteira) R$ 80,00 (meia)
e podem ser adquiridos pelos
sites www.bilheteriarapida.
com.br e www.bilheteriaexpress.com.br, e na bilheteria do
teatro, das 14h às 20h. Informações é só entrar em contato na
Secretaria de Cultura pelos telefones 4232-1237 ou 4232-1294.

Neste show, que será uma
espécie de ‘edição limitada’, o
público terá a oportunidade de
ver como surgem as canções
que o Ira! tem em seu repertório, um show intimista, mas
com grande impacto popular.
No repertório, grandes sucessos da carreira como ‘Flores
em Você’, ‘Dias de Luta’, ‘Eu
quero sempre mais’, ‘Tolices’,
‘Tarde Vazia’, ‘15 anos’ e também clássicos do ‘lado B’ da
banda, como ‘Mudança de
Comportamento’, ‘Flerte Fatal’,
‘Bebendo Vinho’, dentre outras.

Julio Bastos/PSA

CEU Jasdim Marek recebe projeto "Nomes aos Rios"

Interessados em participar
das oficinas e wokshops gratuitos do programa Territórios de
Cultura podem se inscrever até
o dia 28 de julho. As inscrições
devem ser feitas pessoalmente
nos locais das atividades. Estão
disponíveis cursos de teatro,
circo, viola caipira, artes visuais,
dança cigana, graffiti, entre outros. As oficinas são oferecidas
em dezoito bairros da cidade,
como Vila Assunção, Cata Preta,
Jardim Marek, Centro, Parque
Andreense e Paranapiacaba.
Entre os objetivos do progra-

ma estão incentivar a criação
artística, valorizar a memória
cultural local e incentivar novas
formas de olhar para a cidade
utilizando processos criativos e
intercâmbio de saberes. As ações
possuem diferentes formatos:
projetos, oficinas, workshops
entre outros, e estão distribuídas no segundo semestre de
2017, em diferentes espaços,
buscando dar acesso a diversos
públicos, de todas as idades.
Os projetos escolhidos para
fazer parte do programa já estão iniciando seu processo de

mobilização nos bairros onde
irão atuar e em breve lançarão
sua programação. Um dos projetos, batizado de “Jardim das
Memórias no Jardim Ana Maria”, é realizado pelos coletivos
Quizumba e Núcleo Atômico,
juntamente com artistas do
bairro, e desenvolverá ações
da história da região a partir da
oralidade dos moradores.
As vagas são limitadas e
mais informações podem ser
obtidas no site culturaz.santoandre.sp.gov.br ou pelo
telefone 4433-0765.

Tiago Iorc é atração no Paulo Machado de Carvalho
Aos amantes da boa música, a oportunidade está em
poder assistir ao espetáculo
do cantor e compositor Tiago
Iorc, nesta sexta-feira (21/07),
às 21h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, na Alameda
Conde de Porto Alegre, 840,
São Caetano do Sul.
Os ingressos custam: Setor
1 R$ 160 (inteira), R$ 80 (meia);
Setor 2 R$140 (inteira), R$ 70
(meia) e estão à venda pelo
site www.bilheteriaexpress.
com.br, ou no Teatro, a partir
do dia 18/07 das 14h às 19h.
O show tem classificação livre.
Vale lembrar que o show é

de total responsabilidade da
produtora. Mais informações
podem ser obtidas na Secretaria de Cultura pelos telefones
4232-1237 e 4232-1294.
Tiago é um artista que consegue dialogar com um grande
público justamente pela qualidade de seu trabalho. Dono de
bela voz e grande inquietude
criativa, o Brasiliense criado
no exterior vê seu público
crescer a cada turnê. Isso tem
a ver com o envolvimento
criado por suas composições
sinceras vistas ao longo de sua
crescente discografia. Troco Likes, novo disco com repertório

100% autoral é seu primeiro
trabalho completamente em
português, como a conclusão
de um processo de Tiago se
entender cada vez mais como
um brasileiro.
Após ter tocado em palcos
consagrados, como o festival
SXSW (Texas), o Rockwood
Music Hall (Nova York), Toronto
Music Festival (Canadá), Grand
Mint Festival (Coreia do Sul) e
Vodafone Music Fest (Lisboa),
Tiago levará Brasil afora a turnê
de seu quarto álbum, disposto
a mostrar o quanto ele é um
dos artistas mais ‘curtidos’ dentro da música autoral brasileira.

Divulgação

Tiago Iorc apresenta show nesta sexta-feira
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Prefeitura oferece parcelamento
de dívidas em até cinco vezes
Interessados poderão aderir até 29 de dezembro deste ano

Zig-Zag
Disque ajustes e
consertos de roupas

ATENDIMENTO
2ª a 6ª das
08 às 17 horas
Sábado das
08 às 13 horas

Barra simples,
original, italiana e a mão
Ajustes e reparos em geral

Rua Santo Antonio, 257
Centro - São Caetano
Telefone: 4226-4842
Estacionamento
para clientes
no local

A Prefeitura de Santo André deu início a um novo
programa que permitirá que
moradores que possuem dívidas com o município regularizem os débitos. Aprovado
pela Câmara Municipal no
final de junho, o Renegocia
oferece a possibilidade de
parcelamento do valor devido e anistia de multas e juros.
Podem participar empresas e
pessoas físicas que possuem
impostos vencidos até 30 de
junho de 2017.
A natureza dos débitos
contemplados do programa
envolve todos os tributos,
constituídos ou não, inscritos
ou não em dívida ativa, mesmo que discutidos judicialmente em ação proposta pelo
devedor ou em fase de execução fiscal, inclusive os débitos
que tenham sido objeto de
parcelamentos anteriores,
com exceção de infrações de
trânsito e multas de natureza
contratual. Os interessados
poderão aderir ao programa
até o dia 29 de dezembro deste
ano, procurando a Praça de
Atendimento, localizada no térreo 1 do prédio do Executivo.
A adesão também poderá ser
realizada nos postos SIM (Serviço de Informação ao Munícipe).
Para incentivar a regularização dos débitos com o município, a adesão ao Renegocia
oferecerá diversas faixas de
benefícios, de acordo com o
número de parcelas escolhido

Júlio Bastos/PSA

Moradores devem procurar a Praça de Atendimento, localizada no térreo 1 do prédio do Executivo

pelo contribuinte. Quem optar
por pagar em até duas parcelas, não precisará mais arcar
com os juros de mora (taxa
cobrada sobre o atraso do pagamento) e multa moratória;
para o pagamento em até três
parcelas mensais e sucessivas, haverá redução de 75%
nos juros de mora e da multa
moratória, com a aplicação de
taxa de juros remuneratórios
de 0,5% ao mês; pagamentos
em quatro vezes mensais terão
redução de 50% dos juros e
da multa, com pagamento de
taxa de juros remuneratórios
de 0,6% ao mês. Quem esco-

lher quitar a dívida em cinco
vezes obterá redução de 25%
dos juros e multa e pagará
taxa de juros remuneratórios
de 0,7% ao mês.
O pagamento dos débitos
será negociado da seguinte
forma: o valor da primeira
parcela não poderá ser inferior ao das demais e também
não poderá ser inferior a 20%
do valor da dívida; para débitos de até R$ 1.127,52 a parcela mínima será de R$ 225,50;
para débitos entre R$ 1.127,52
e R$ 5.637,60, a parcela mínima será de R$1.127,52; quem
possuir dívida superior a R$

5.637,60 pagará parcela mínima de R$ 2.255,04. O vencimento da primeira parcela
será no quinto dia útil após
a celebração do acordo e os
demais no mesmo dia nos
meses seguintes.
Já para os créditos fiscais
do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN),
constituídos através de Auto
de Infração com Imposição de
Multa, emitidos pela fiscalização mobiliária, a quitação
poderá ser feita da seguinte
forma: pagamento em até
duas parcelas mensais e sucessivas terão redução total

da multa de fiscalização; para
pagamento de três parcelas
mensais e sucessivas a redução da multa de fiscalização
será de 75%; pagamento em
quatro parcelas mensais e
sucessivas terá redução da
multa de fiscalização em 50%;
quem pagar em cinco parcelas mensais terá redução da
multa de fiscalização em 25%.
Só poderá se beneficiar do
programa quem estiver com
débitos posteriores ao dia 30
de junho de 2017 regularizados. Mais informações podem ser obtidas no telefone
156 ou 0800 019 19 44.
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CULTURA – GASTRONOMIA – NATUREZA

DE 22 A 30 DE JULHO
Programação: www.santoandre.sp.gov.br/ﬁp
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