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Saúde!

Cinema

A 25ª edição da Festa Italiana de São Caetano do Sul chega
ao seu segundo final de semana no bairro Fundação. Ao som
de Fred Rovella e banda, quem
prestigiar a Festa irá saborear
as delícias do país da bota.

Hipertensão, usualmente
chamada de pressão alta, é ter
a pressão arterial, sistematicamente, igual ou maior que 14
por 9. A cardiologista Gisele de
Brito Azzi explica como prevenir
a chamada doença silenciosa.

Estreou nesta semana Malasartes e o Duelo com a Morte
que narra sobre o jovem Pedro
Malasartes, um malandro. Com
a sua lábia, ele prega peças em
comerciantes e se aproveita da
boa vontade alheia.
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Consórcio apresenta demandas
regionais na retomada do Gamesp
Na retomada dos trabalhos no Gabinete Metropolitano de Gestão Estratégica
de Segurança Pública da
Região Metropolitana de São
Paulo (Gamesp) Sub-região
Sudeste, o presidente do
Consórcio Intermunicipal
Grande ABC e prefeito de São
Bernardo do Campo, Orlando
Morando, apresentou demandas da região para a área
ao secretário estadual da
Segurança Pública, Mágino
Alves Barbosa Filho. O relançamento do grupo aconteceu
na terça-feira (8), no Salão
Nobre do Paço Municipal de
São Bernardo. Página 6

Divulgação

Santa Paula recebe
o Bairro a Bairro

A próxima edição do Programa “São Caetano Bairro a
Bairro” vai contemplar os moradores do Bairro Santa Paula.
O evento será realizado de 15 a 19 de agosto. Página 2

Autoridades receberam o secretário de Segurança Pública do Estado, Mágino Barbosa Filho

UBS João Bonaparte receberá
os atendimentos de saúde
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ABC Político

Unidade da Shimizu é
inaugurada em São Bernardo
Ricardo Cassin

Morando com o presidente do Senado Eunício de Oliveira

Mudança aproxima empresa das montadoras do Grande ABC

De 15 a 19 de agosto

Santa Paula recebe o Bairro a Bairro
A próxima edição do Programa “São
Caetano Bairro a Bairro” vai contemplar
os moradores do Bairro Santa Paula. O
evento será realizado na semana que
vem, de 15 a 19 de agosto, com atendimentos de saúde, bota-fora, audiência
digital, Cidadão da História e Intensivão
de Serviços. Confira a programação:
BOTA-FORA: A Secretaria de Serviços Urbanos vai realizar o Bota-Fora
entre os dias 15 e 18/08, das 7h às
17h. Nesse período, a população pode
deixar grandes descartes (como sofás,
armários e entulhos) para serem recolhidos pela Prefeitura.
MUTIRÃO DE SAÚDE: Os serviços da
Secretaria de Saúde serão oferecidos
através do programa Gente Cuidando de
Gente, na quarta-feira (16/08), das 15h

às 21h, e também no sábado (19/08), das
9h às 13h, ambos os dias na UBS João
L.P. Bonaparte, na Rua Maranhão, 611.
AUDIÊNCIA PÚBLICA DIGITAL
(LIVE): Como forma de ampliar o acesso às informações, a Audiência com o
prefeito José Auricchio Júnior será feita
por meio da internet (live), na página
do Bairro a Bairro no Facebook, na
quinta-feira (17/08), às 19h.
CIDADÃO DA HISTÓRIA: A Prefeitura e a Fundação Pró-Memória realizam este projeto que homenageia os
cidadãos ilustres de cada bairro, entre
moradores, comerciante e entidades. A
cerimônia será na sexta-feira (18/08),
às 19h30, no CISE Moacyr Rodrigues
(Rua Rafael Correa Sampaio, 600).
SERVIÇOS: A população poderá

acessar os serviços municipais, por
meio de atendimento das secretarias,
GCM e autarquias, no sábado, dia
19/08, das 9h às 13h, em estrutura
montada na Rua Maranhão, em frente
à UBS João L.P. Bonaparte. Também
no sábado e no mesmo local, um posto
avançado do Atende Fácil oferecerá
serviços como ISS, RG (1ª via para menor de 18 anos e agendamento para
2ª via), Ciretran (licenciamento, IPVA
e CNH), Carteira de Trabalho (1ª e 2ª
via), entre outros.
CULTURA E ESPORTE: Ainda no sábado (19/08), das 9h às 13h, e também
na Rua Maranhão, o Bairro a Bairro oferecerá atividades esportivas e culturais
gratuitas, promovidas pelas Secretarias
Municipais de Cultura e de Esporte.

S.Caetano pode proibir veículos de tração animal
O projeto de lei nº 4124/17,
de autoria do vereador Ubiratan
Figueiredo da ONG (PR) altera a
redação da Lei nº 4.152 de 23
de junho de 2003, que “dispõe
sobre o registro e circulação de
veículos de propulsão humana e
de tração animal”, as conhecidas
carroças. Com a nova legislação,
caso aprovada, o dispositivo
vedará a utilização de veículos
de tração animal, proibindo,
portanto, a utilização de animais
de todos os tipos, em especial os
das espécies equina e muar, para

o transporte de cargas na cidade.
De acordo com o parlamentar, “o transporte de tração
animal nas vias urbanas não é
mais aceitável em diversas localidades no país. Todos sabem
que esse tipo de transporte é
um ato de rebeldia contra os
animais. Esse trabalho escravo
é inadmissível no atual estágio
da humanidade. Essa lei vem
para libertar os animais dos
maus-tratos e da exploração a
que são submetidos”, completou o vereador.

Na justificativa do projeto o
vereador foi enfático e acrescentou que normas disciplinadoras
de trânsito de veículos é regrada
pela Lei Federal nº 9.503/97,
que regulamenta o Código Nacional de Trânsito e estabelece que compete aos órgãos
municipais, planejar, projetar,
regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e de
animais, tratando-se de matéria
eminentemente administrativa,
de competência municipal. Também lembrou o vereador que

a própria Constituição Federal
reconhece que os animais são
dotados de sensibilidade, impondo ao estado e municípios
o dever de respeitar a vida, a
liberdade e a integridade física
desses seres, além de proibir
expressamente as práticas que
coloquem em risco a função ecológica ou submetam à crueldade
de qualquer animal.
O projeto aguarda pareceres
das comissões da Casa Legislativa e em breve deverá ser votado
pelos parlamentares.

Gilberto Costa comemora a vinda
de Bolsonaro e familiares ao PEN
Causou euforia a notícia
que o deputado federal Jair
Bolsonaro (RJ) escolheu o Partido Ecológico Nacional (PEN)
para lançar sua candidatura à
Presidência da República, no
próximo ano. "É um noivado
nota 10. Estamos, inclusive,
estudando a mudança do
nome do partido. Em poucos
dias devemos selar esse casamento", disse Bolsonaro.
Com a ida de Bolsonaro
para a sigla, o PEN também
acertou uma possível troca
de nome. Em uma enquete
na página do Facebook do
partido, o nome “Patriota”
aparece em primeiro lugar. O
presidente nacional do PEN,
Adilson Barroso, afirmou que
a ideologia do partido, que
tem como foco a sustentabilidade, não vai mudar e que
a alteração de nome já estava
sendo discutida.
Os três filhos dele com
mandato político, o também
deputado federal Eduardo
Bolsonaro (SP), o deputado
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de retórica e decisões firmes,
o nome de Bolsonaro é o mais
indicado para colocar o nosso
País nos trilhos, que, infelizmente, hoje, está à beira do colapso econômico, totalmente à
deriva do ponto de vista social
e sem quaisquer perspectivas
de solução política a médio
prazo, além de vivermos a mais
profunda crise moral e ética”.
Primeiro colocado nas pesquisas recentes de intenção

sistema de drenagem para
eliminar a ocorrência de
alagamentos em duas áreas
da cidade: no Centro e na
região do Ipiranga/Vivaldi,
no bairro Rudge Ramos.
O aval foi concebido após
crivo do Senado, em sessão
ordinária no mesmo dia, presidida por Eunício de Oliveira
(PMDB-CE), em votação no
plenário e que foi acompanhada de perto pelo chefe do
Executivo de São Bernardo.

Deu branco!
Um escorregão do vereador Jander Lira (PP), em
entrevista à Rede Globo, foi
o assunto da política de São
Caetano do Sul nesta semana. Lira se atrapalhou quando questionado a respeito
dos projetos de relevância
aprovados pelo Legislativo
no primeiro semestre do
ano, pediu ajuda ao líder
de governo Tite Campanella
(PPS) e ganhou destaque em
matéria exibida no SPTV,
que explanou os gastos das
Câmaras da região. Sempre
eloquente na tribuna, e professor querido por seus alunos, Jander sofreu ‘apagão’,
potencializado pela edição
da reportagem.

que a gestora foi indicada
por Edson Aparecido, ex-homem forte do governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Na urna
O vereador Ubiratan Figueiredo (PR) deve ser um
dos candidatos a deputado
por São Caetano do Sul
em 2018. O parlamentar,
que defende a causa animal, tentará uma cadeira
na Assembleia Legislativa
paulista, situação que não
ocorre desde que Marquinho Tortorello se despediu
do cargo, em 2006, ou até
mesmo na Câmara dos Deputados. A conferir.
Novidade no Palácio
Marília Marton Correa
é a nova secretária de Governo da Prefeitura de São
Caetano. Ela é esposa do
ex-secretário de Santo André Beto Torrado, que teve
passagem conturbada na
gestão de Aidan Ravin. Nos
bastidores, a informação é

Sorria, você
está na Bahia
Auricchio esteve nessa
semana em Salvador, Bahia,
onde participou da entrega
de título de cidadão soteropolitano a João Dória
(PSDB), prefeito de São Paulo. Com pouco espaço no
tucanato da região, o chefe
do Executivo tenta alçar voos
na alta cúpula do partido
ao se aproximar das figuras
nacionais da sigla, como o
prefeito de Salvador, ACM
Neto. Na verdade, Auricchio
tenta estar mais perto, inclusive, de outro baiano, para
garantir governabilidade e a
reeleição em 2020.
Saia justa
Em solenidade realizada
na Câmara de São Caetano,
em comemoração ao Dia
do Advogado, Rosângela
Negrão, mãe do vereador
Caio Funaki (PEN), forçou a
barra para integrar a mesa de
autoridades do evento, fato
que não ocorreu. Entretanto,
Negrão ganhou posição de
destaque para acompanhar
a homenagem aos advogados - ela também receberia
honraria de seu filho, porém
preferiu deixar a Casa de Leis
sem recebê-la. Nos bastidores, um político disparou:
“O ego se sobrepôs ao amor
de mãe”. Mesma situação
já havia ocorrido em 2016,
durante a mesma comemoração na Câmara.

Óptica Baraldi

Adilson Barroso, Jair Bolsonaro e Gilberto Costa

estadual Flávio Bolsonaro (RJ)
e o vereador do Rio de Janeiro
Carlos Bolsonaro, devem seguir o mesmo caminho do pai.
Para o presidente municipal
do PEN de São Caetano do
Sul, Gilberto Costa, a vinda de
Bolsonaro ao PEN está sendo
motivo de alegria e esperança: “O Brasil precisa resgatar
a moral e os bons costumes,
com trabalho ético, honesto e
respeito às famílias. Homem

A Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Orlando Morando, garantiu,
quarta-feira (09/08), a autorização para contratação
de crédito externo no valor
de até US$ 125 milhões,
com garantia da União, para
a retomada de inúmeras
obras inacabadas na cidade,
deixadas pelo governo anterior, como o Corredor Leste-Oeste; e de saneamento,
com a implantação de um

Laboratório Próprio

de voto para presidente em
cenário sem Lula, Bolsonaro
procurou um partido Ficha
Limpa, já que o seu nome não
figura em escândalos de propinas e casos de corrupção. Com
um discurso conservador em
assuntos como pátria, família
e costumes, o PEN terá Bolsonaro como primeiro candidato
presidencial da legenda, após
cinco anos desde a sua formação, em 2012.
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Atraída para a cidade após intensa articulação da nova gestão,
a sede da empresa M. Shimizu,
especializada em ferramentas
industriais, foi formalmente
inaugurada em evento realizado
na unidade da empresa na Rua
Garcia Lorca, no bairro Pauliceia.
A transferência das operações da
fabricante para a cidade atende
necessidade de ampliação de
sua capacidade produtiva e representa importante passo para
aquecer o polo industrial de São
Bernardo, visando o fortalecimento da geração de empregos
e renda no município.

Morando consegue US$ 125 milhões
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Santo André abre as portas
para a geração de empregos
1º Meeting Empresarial da cidade contou com a presença de João Doria e reuniu cerca de 500 empresários

César Oliva
defende
prerrogativas
do advogado
Divulgação

Vereador César Oliva

Na última quarta-feira, a
Câmara de Vereadores de São
Caetano do Sul, juntamente
com a Subseção da OAB de
São Caetano do Sul, realizou
Sessão Solene em homenagem ao dia do advogado, comemorado dia 11 de agosto.
Advogados de destaque
no município foram os homenageados da noite: Dr.
Adilson Paulo Dias, presidente da 40ª subseção da
OAB, Dr. Angelin Darcie, Dr.
Francisco Amaury Laselva,
Dra. Ideli de Mello, Dr. João
da Costa Faria, Dr. Odair Filomeno, Dra. Stella Gabriel
Nascimento, Dra. Tânia Cambiatti de Mello e Dr. Armando
Miron – in memoriam.
Na ocasião, o vereador César Oliva (PR) discursou sobre
a importância das prerrogativas da atividade advocatícia e
da necessidade da atuação do
advogado na defesa da Justiça
e das instituições democráticas, frente a crise moral e
ética pela qual passa o país.
“Os brasileiros estão cansados de aguardar uma resposta de esperança e correição de caminhos de todos
os Poderes da República e,
neste momento, a nossa classe
precisa se manter unida na
defesa da democracia e do restabelecimento dos valores que
sustentam nosso país, algo que
as vezes se torna complicado”,
ressaltou César Oliva.

SCS realiza
concurso de
Miss e Mister
Terceira Idade
Na próxima quinta-feira
(17/08), a partir das 19h,
o CISE João Nicolau Braido
será palco da 13ª edição do
Concurso Miss e Mister Terceira Idade, promovido pela
Prefeitura de São Caetano do
Sul. Avaliados nos quesitos
simpatia, elegância, beleza e
desenvolvimento na passarela, serão eleitos Miss, Princesa e Miss Simpatia e, na ala
masculina, Mister, Príncipe e
Mister Simpatia, que receberão uma premiação especial.
Mas todos os participantes
serão contemplados por uma
premiação simbólica.

A Prefeitura de Santo André
realizou nesta quarta-feira (9) o
1º Meeting Empresarial – Novos Caminhos e Novas Oportunidades, no Teatro Municipal,
com a presença dos prefeitos
de Santo André, Paulo Serra
e de São Paulo, João Doria. O
encontro reuniu cerca de 500
empresários para discutir investimentos na cidade, o futuro
do município, o papel do poder
público no desenvolvimento da
economia andreense, além da
importância de caminhar lado a
lado com as empresas privadas.
De acordo com o prefeito Paulo Serra, o modelo de
gestão da atual administração
consiste em apostar nas parcerias com a iniciativa privada
para poder ampliar ainda mais
o desenvolvimento da cidade.
“Temos que parar com essa
arrogância de que o poder público pode fazer tudo sozinho,
porque não pode. Nós temos
que cuidar dos princípios básicos, mas para caminharmos
e evoluirmos, precisamos de
parcerias com as empresas privadas. Esse diálogo de hoje tem
em seu conceito esses grandes
objetivos”, afirmou o prefeito.
Santo André 500 anos No evento, foi apresentado
o projeto Santo André 500

Ricardo Trida

João Doria, prefeito de São Paulo, elogiou o projeto como oportunidade para fomentar o desenvolvimento de Santo André

anos, ação de longo prazo para
planejar a cidade para as próximas décadas. O programa tem
como meta colocar o município entre as cinco primeiras
colocadas no IDGM (Índice de
Desafios da Gestão Municipal)
até 2024, por meio de melhorias na educação, infraestrutura, sustentabilidade, saúde e
segurança. Entre os objetivos
para os próximos 36 anos, está
aumentar a competitividade

atrativa de Santo André, a liderança pela antecipação e pela
competitividade financeira,
além do alinhamento entre
poder público e privado.
O prefeito João Doria elogiou o projeto e viu na iniciativa uma oportunidade de
fomentar o desenvolvimento
do município. “Santo André
é um dos símbolos brasileiros
do trabalho, agora ainda mais
sério e dedicado. Vemos o

trabalho com seriedade na
área pública e no setor privado. O programa apresentado
é muito bem elaborado e
consistente, tem como base
construir parcerias e pegar
bons exemplos da iniciativa
privada para fortalecer a eficiência, a dinâmica e a gestão
do poder público, que é um
bom caminho para a cidade”,
pontuou Doria.
Santo André possui hoje

cerca de 36 mil empresas, que
contam com aproximadamente
200 mil pessoas qualificadas. A
cidade é um dos maiores parques industriais de São Paulo
e tem como uma das metas
ser cada vez mais atrativa para
novas empresas, de modo que
sejam gerados cada vez mais
emprego e renda para o município. Há anos Santo André não
possuía uma política voltada ao
desenvolvimento econômico.

Jander pede reforma
Campanha do Agasalho arrecada
de pista de caminhada mais de 150 mil peças em Santo André
Alex Cavanha/PSA

Arquivo JR

Jander Lira: "pista de caminhada da Rua Nazareth precisa de reformas"

O vereador Jander Lira (PP)
apresentou indicação ao prefeito
solicitando inúmeras reformulações e apresentando sugestões
para melhoria das cercanias
da pista de caminhada da Rua
Nazareth, no Bairro Barcelona.
Segundo o vereador, os moradores da região afirmam que
o local está muito escuro, com
constantes usuários de drogas
frequentando o espaço e servindo também para esconderijos de
meliantes. Jander Lira identificou
que a iluminação pública está no
meio das copas das árvores, tornando o local inseguro à noite.

Sua indicação sugere uma
reforma completa no local,
com a revitalização da pista de
caminhada, visando um melhor
conforto e mais segurança aos
usuários. Também solicitou a
reforma ou substituição dos
equipamentos de ginástica, já
que são antigos e de madeira, estando assim muito deteriorados.
Jander também citou a necessidade de instalação de lixeiras
públicas, pois muitos moradores
usam o local para caminhadas
com seus animais de estimação,
e estes não têm onde depositar
os dejetos dos animais.

Distribuição ainda está sendo realizada para entidades e moradores

A Campanha do Agasalho
de Santo André foi encerrada
com arrecadação recorde de
151.720 peças, entre roupas
e calçados. O recebimento
de doações iniciou em maio
e terminou no final de julho,
mas a distribuição das roupas
ainda está sendo realizada para
entidades assistenciais e moradores do município.
O balanço final da campanha reflete o resgate do orgulho
e participação da população de
Santo André. Na última quinta-feira (10), o prefeito Paulo
Serra e a primeira-dama Ana

Carolina Barreto Serra estivem
no Centro Comunitário Tamarutaca, para entrega de agasalhos
aos residentes da comunidade.
“Foi uma grande alegria contar com a ajuda dos munícipes e
das empresas nesta campanha,
mais uma ação do Núcleo de
Inovação Social, fortalecendo o
Fundo Social de Solidariedade
há tanto tempo parado em Santo
André. Vamos continuar nosso
trabalho, fazendo o melhor para
a cidade”, afirmou a presidente
do Núcleo, Ana Carolina Serra.
A Campanha do Agasalho
2017 foi uma iniciativa do Núcleo

de Inovação Social, por meio do
Fundo Social de Solidariedade de
Santo André em parceria com o
Fundo Social de Solidariedade de
São Paulo. A triagem das roupas
e calçados recebidos foi feita pelos atiradores do Tiro de Guerra
de Santo André e separadas por
gênero e tamanho. “Passamos
nas comunidades para pedir
apoio e confiança nas eleições
e agora estamos voltando com
trabalho. É um pequeno passo,
ainda é pouco, mas melhora
a vida das pessoas, por isso é
muito importante”, afirmou o
prefeito Paulo Serra.
Divulgação

Festa Italina prossegue
neste final de semana
em São Caetano do Sul
A 25ª Festa Italiana entra Can Can Italiano. A Festa segue
em sua segunda
semana,
até 26 de
Bairros
Paulicéianos
e Jordanópolis
vãoagosto.
receber coleta
próximos dias 12 e 13 (sábado
Abertura - As noites frias
e domingo), a partir das 18h, do último fim de semana
na Praça Ermelino Matarazzo, compuseram o cenário ideal
ao lado da Igreja Matriz São para a abertura da 25ª Festa
Caetano, no Bairro Fundação. Italiana de São Caetano do
As atrações musicais do Sul. A praça da Matriz no Bairsábado (12) ficam por conta de ro Fundação recebeu cerca
Fred Rovella, Ballet Tarantella, de 13 mil pessoas, nos dois
Poderoso Chefão, Banda Bella primeiros dias do evento.
Italia, Ballet Sandra Amaral e o
A proposta da Prefeitura
cantor Elcio Julio. Já no domin- foi a de resgatar a tradição
go (13), a programação tem da festa. Toda a programação
Fred Rovella, Ballet Tarantella, cultural é dedicada a atrações

Público prestigiou a abertura da Festa Italiana

referentes à Itália. Os primeiros shows foram comandados
por Fred Rovella, Ary Sanches
e Tony Angeli, entre outros. E,
nas barracas das 23 entidades

assistenciais, muita massa,
molho, carnes, doces e demais
iguarias do país da bota.
Na abertura o prefeito José
Auricchio Júnior saudou a pre-

sença do ex-prefeito Antônio
José Dall’Anese, que deu início
a essa festa que perdura há 25
anos e já está entre as melhores do Estado.
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"Saúde Prioridade" Oftalmologia
conclui entrega de óculos para crianças
Das 2,7 mil crianças atendidas pelo programa, 367 demandaram uso de óculos após diagnóstico médico

São Bernardo
lança núcleo
de empresas
Gabriel Inamine

CEITEC fica no Baeta Neves

Em mais um plano de
alinhamento do município
ao polo do desenvolvimento
econômico sustentável, a
Prefeitura de São Bernardo
inaugurou, na sexta-feira
(04/08), o CEITEC (Centro
de Empreendedorismo e
Inovação Tecnológica), ação
inédita no município para
unir empreendedores e diferentes segmentos empresariais bem como centros de
pesquisas, universidades e
escolas técnicas para a troca
de conhecimento.
O programa foi inaugurado pelo prefeito Orlando
Morando na Avenida Getúlio Vargas, 1457, Baeta
Neves, local do antigo Espaço Henfil, mas que ficou
abandonado por muitos
anos, sem qualquer utilidade. O ato de lançamento foi
prestigiado por muitos empresários do município, do
presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores
(Anfavea) e diretor da Volkswagen, Antonio Megale,
da diretora da UFABC, Ana
Patrícia Morales Vilha, pelo
vice-prefeito e secretário de
Serviços Urbanos, Marcelo
Lima, pelo titular de Desenvolvimento Econômico,
Hiroyuki Minami, demais
secretários da Administração
e vereadores da base aliada.
“Este passo obedece ao
nosso plano de governo.
Houve um empenho muito
grande do governo para
viabilizar este caminho, que
vai ser contínuo. Pela busca
por futuro da cidade, pela
região”, discursou Morando.
Assinatura – O ato também foi marcado pela assinatura de chamada pública
para a captação de projetos.
Podem se inscrever estudantes, universitários, empresários, pessoas independentes,
o único requisito é ter um
projeto, ideia que apresentem características claras
de empreendedorismo e
inovação tecnológica.
“Em muitas vezes, uma
pessoa tem uma grande
ideia, um potencial, mas
não tem lugar e estrutura.
Não podemos deixar isso
ser desamparado”, adicionou Morando.

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de
Saúde, concluiu na segunda-feira, dia 7, a distribuição de 367
óculos para crianças diagnosticadas com alguma deficiência
visual durante ação do “Saúde
Prioridade” Oftalmologia, realizada em dois fins de semana
consecutivos, em julho. Ao todo,
2,7 mil crianças tiveram atendimento priorizado por meio
do programa, zerando a fila de
espera pela especialidade.
Nesta última etapa, foram
entregues 25 lentes e armações
de forma gratuita aos pacientes
que demandaram uso do acessório. “A partir do diagnóstico,
as crianças que apresentaram
necessidade de usar óculos
escolheram, no mesmo dia,
o modelo que queriam. Não
adianta apenas mandarmos o
paciente com uma receita para
casa, sendo que em muitos casos a família não tem condição
financeira para adquirir os óculos. Seria desperdiçar o trabalho
médico. Temos que oferecer
o ciclo completo”, destacou o
prefeito Orlando Morando.
Entre os contemplados,

Gabriel Inamine

Prefeito Orlando Morando participa da entrega dos óculos para 367 crianças

está o menino Wallace Oliveira
dos Santos, diagnosticado com
miopia. De acordo com a mãe
de Wallace, Rosalina Oliveira
dos Santos, o atendimento foi
importante para detectar o
motivo da dificuldade de leitura

Prestes Maia tem "Rua
do Lazer" aos domingos

relatada pelo filho há meses.
“O atendimento do programa
foi excelente, tudo aconteceu
muito rápido e eu e meu filho
estamos muito felizes em receber os óculos”, disse a mãe.
A ampliação dos atendimen-

tos foi viabilizada por meio de
uma parceria da Secretaria de
Saúde de São Bernardo, com a
Faculdade de Medicina do ABC.
Cerca de 20 médicos oftalmologistas foram escalados para realizar todos os procedimentos.

A estimativa é que o município
possua em média 30% das
crianças em idade escolar apresentando problemas oculares.
Deste total, 5% desenvolveram
dificuldades de aprendizagem,
ocasionadas pela visão.

Prefeitura e Estado entregam
reforma da Dise Vila Marlene
Omar Matsumoto

Ricardo Cassin

Avenida Prestes Maia será espaço de lazer e recreação aos domingos

Em linha por uma política
dedicada a ações de bem estar
a toda a sociedade, a Prefeitura
instituiu, no domingo, dia 6, a
"Rua do Lazer" também na Avenida Francisco Prestes Maia, no
Centro. Assim, todos os domingos, a via estará fechada das 7h
às 16h, para que famílias possam
usufruir de todas as atrações de
práticas esportivas e de lazer. O
traçado escolhido é justamente
onde ocorre a tradicional feira da
região central, todos os sábados.
A abertura do espaço foi
feita pelo prefeito Orlando
Morando, e corresponde a uma
das atrações dos festejos de
464 anos de São Bernardo - celebrado em 20 de agosto -, que
durante todo o mês terá inúme-

ras novidades aos moradores,
entre ordens de serviço, novos
programas e demais anúncios
de investimentos. Logo nas primeiras horas, muitos moradores
foram marcando presença no
espaço. A maioria eram famílias,
com crianças que, de imediato,
aprovaram a medida.
Com a inserção da Avenida
Francisco Prestes Maia, São
Bernardo passa a ter agora
agora duas "Rua do Lazer". A
primeira é na Avenida Barão de
Mauá e funciona nos mesmos
moldes: com equipamentos
de esporte, monitores da secretaria de Esportes e Lazer,
agentes de trânsito, além de
monitoramento da Guarda Civil
Municipal (GCM).

Prefeito Orlando Morando com o secretário estadual de Segurança, Mágino Alves Barbosa Filho

A Prefeitura de São Bernardo inaugurou, na terça-feira
(08/08), as novas instalações
da Delegacia de Investigações
sobre Entorpecentes (Dise/
SIG), na Vila Marlene/bairro
Jardim do Mar. A unidade da
Polícia Civil passou por reforma
completa – com custos compartilhados entre Prefeitura
e Estado – passando a contar
com novas celas para menores
e de custódia temporária, espaço para armazenamento de
equipamentos, além de outras
melhorias que visam oferecer
melhores condições de trabalho aos cerca de 50 policiais
destacados para atuar no espaço, sendo dois delegados.
A modernização da seccio-

nal foi promovida por meio de
convênio entre a Prefeitura e
a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. De acordo
com o prefeito Orlando Morando, esta união de forças
está alinhada ao compromisso
assumido durante a campanha, baseado no trabalho
conjunto entre município e
Estado para combate ao crime.
“A Prefeitura não pode ficar
empurrando o problema da
segurança para o Estado, mas
unir forças e trabalhar. É o que
estamos fazendo com o ‘Noite
Tranquila’, por exemplo”, destacou o chefe do Executivo.
A inauguração da delegacia
também foi acompanhada pelo
secretário estadual de Seguran-

ça, Mágino Alves Barbosa Filho,
e seu adjunto, Sérgio Turro
Sobrane, além do comandante
Geral da PM no ABC, Coronel
Paulo Henrique Fontoura Faria,
do delegado-geral da Polícia
Civil de São Paulo, Youssef Abou
Chahin, do delegado da seccional de Polícia de São Bernardo,
Aldo Galeano Junior, e do delegado titular da Dise/SIG São
Bernardo, José Eduardo Jorge.
O convênio entre entes se
baseia no compartilhamento
dos gastos para manutenção do
espaço. A Prefeitura se responsabiliza pelo custeio do imóvel,
situado em posição estratégica,
enquanto o Estado fornece
equipamentos e demais recursos para manutenção.
Omar Matsumoto

São Bernardo inaugura
nova inspetoria da
Guarda Municipal
A Prefeitura inaugurou, no proporcionar mais segurança
sábado (05),Bairros
as novas
instalae condições
dignascoleta
de trabalho
Paulicéia
e Jordanópolis
vão receber
ções da inspetoria da Guarda Ci- aos guardas que atuam em
vil Municipal, localizada dentro São Bernardo. Além da modo complexo da Arena Olímpica dernização do local, o prefeito
São Bernardo, localizado na Av. Orlando Morando ressaltou
Tiradentes, 1853, na Vila do que o município tem investido
Tanque. O espaço, que antes em outras áreas da Segurança,
estava abandonado e sem uso, incluindo a ampliação do núagora servirá como base admi- mero de guardas.
nistrativa da GCM da cidade.
“No começo da gestão
Para garantir a qualidade tínhamos apenas 16 guardas
dos serviços prestados, o local trabalhando neste espaço.
passou por uma ampla refor- Desde o começo do ano, conma e readequação, que irá tratamos novos GCM´s e agora

Espaço servirá como base administrativa da Guarda Civil Municipal

temos mais 80 profissionais que
irão reforçar a segurança de 45
prédios públicos e 36 escolas
municipais”, disse Morando.
A cerimônia de estreia do

espaço também contou com
presença do vice-prefeito e
secretário de Serviços Urbanos,
Marcelo Lima, do secretário
de Segurança Urbana, Carlos

Alberto dos Santos, e do comandante da GCM de São Bernardo,
Flávio Leão Rafael, além de
secretários, vereadores, lideranças de bairros e moradores.

ABC, 11 de agosto de 2017
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"Malasartes e o Duelo com a Morte":
comédia nacional estreia nos cinemas
Filme brasileiro conta com cenas de efeitos especiais
Divulgação

Museu do
Café tem
degustação
Divulgação

Jesuíta Barbosa (Malasartes) e Isis Valverde (Áurea) protagonizam filme nacional

Museu fica em Santos

Quem é apaixonado por
café não pode perder as
degustações que ocorrem
todos os sábados e domingos no Museu do Café, em
Santos. Além da oportunidade de experimentar uma
bebida de excelente qualidade, é possível conhecer mais
sobre as particularidades
relacionadas ao cultivo do
grão e à sua história.
As degustações acontecem durante a visita ao
espaço, no Centro de Preparação do Café, em quatro
horários: 10h30, 12h, 15h e
17h, e o ingresso custa R$
10. O atendimento é feito
por um barista, profissional
especialista na preparação da
bebida.Os participantes têm
a oportunidade de degustar
três tipos de café gourmet,
de alta qualidade, no tradicional modo de preparação
em coador, e aprender um
pouco mais sobre as características e peculariedades
de cada grão. O barista conta
sobre as diferenças entre os
cafés tradicionais, superiores e gourmet, de acordo
com a classificação da Associação Brasileira da Indústria
de Café. O Museu do Café
fica na Rua XV de Novembro,
95, Centro Histórico, Santos.
Telefone: (13) 3213-1751 www.museudocafe.org.br

"Malasartes e o Duelo com
a Morte" é uma comédia sobre
as aventuras de Pedro Malasartes, personagem do folclore
ibero-americano que vive de
pequenas trapaças. Gaiato, Malasartes terá que enfrentar dois
grandes inimigos: Próspero,

que fará de tudo para impedir
que sua irmã Áurea namore
um sujeitinho preguiçoso, sem
coragem e imprestável como
Malasartes; e a própria Morte encarnada, que quer tirar
férias depois de dois mil anos
ceifando vidas e pretende en-

Parque Escola tem
inscrições para oficinas

ganar Malasartes para que ele
assuma o tedioso cargo em seu
lugar. Não bastasse o plano da
Morte e a vontade de Próspero
de esganar Malasartes, o nosso
herói ainda vai ter que lidar com
a bruxa Parca Cortadeira e o assistente da Morte, Esculápio,

que querem para si o posto que
a Morte pretende vagar. Agora,
com personagens deste e do
outro mundo se unindo contra
ele, Malasartes terá que usar
de toda a sua esperteza para
sair ileso dessa confusão. No
elenco: Jesuíta Barbosa (Ma-

lasartes), Isis Valverde (Áurea), Júlio Andrade (Morte),
Leandro Hassum (Esculápio),
Milhem Cortaz (Próspero),
Vera Holtz (Cortadeira), Luciana Paes (Tecedeira), Julia
Ianina (Fiandeira) e Augusto
Madeira (Zé Candinho).

Municipal de Santo André tem
atrações no fim de semana

Julio Bastos/PSA

Oficina: vasos decorativos feitos com reciclagem

Divulgação

O Show da Luna é atração do domingo (13)

A programação de oficinas
e cursos do mês de agosto da
Escola de Educação Ambiental
Tangará – Parque Escola, de
Santo André, já começou, mas
ainda é possível fazer inscrições. As aulas continuam nos
dias 14, 21 e 28 de agosto. Todas as atividades são gratuitas
e as inscrições podem ser feitas
pelo telefone 3356-9050.
Cursos e Oficinas: Pintura

em tela, Cultivo de orquídeas,
Design em customização de
colares com reaproveitamento
de retalhos de tecidos, Tear de
dedos, O incrível mundo dos
insetos, Transforme uma caixa
de sapato, arte - reciclagem,
Sustentabilidade e bem estar
“Procrastinação: Depois eu
faço!”, Fuxicos, a tendência é
customizar!, Observação de
aves, entre outros.

A agenda do Teatro Municipal Antônio Houaiss deste
fim de semana está completa.
A Cia. Teatroendoscopia apresenta três peças com preços
populares. Os clássicos de
Plínio Marcos, ‘Dois Perdidos
Numa Noite Suja’, e ‘Oração
Para um Pé de Chinelo’, serão
apresentados nesta sexta-feira
(11), às 20h. No sábado (12),
no mesmo horário, é a vez de

‘Alma’, monólogo de Andressa
Ferreira e Flávio Marin, que
mostra uma jovem em busca
de sua identidade. Indicação:
16 anos. Ingressos R$ 10.
E o infantil ‘O Show da Luna
– Ao Vivo’ será a atração no
domingo (13), às 15h. Criado
a partir da série de TV, o espetáculo tem a participação
de Luna, Júpiter e Cláudio, que
tentam responder questões

como “do que é feito o arco-íris?”. Ingressos antecipados
a R$ 60 nos sites www.bilheteriarapida.com.br e www.
compreingressos.com.br. No
dia, R$ 70, com meia entrada
para estudantes, aposentados, maiores de 60 anos, funcionários públicos da cidade e
portadores de filipetas promocionais. O endereço é Praça IV
Centenário, 01, Centro.

Quando é que a pressão
está passando do normal?
Podemos considerar a
pressão arterial normal quando a medida de consultório é
≤ 120/80 mmHg. Logo, pensamos então: Nossa, se tenho
uma pressão de 120/80 já
tenho pressão alta? Esta é uma
dúvida muito comum em meu
consultório! Mas a resposta
não é tão simples.
Para fins de diagnóstico a
Hipertensão Arterial Sistêmica

é condição clínica multifatorial
caracterizada por elevação
sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Mas
populações específicas como
nos diabéticos a medida tem
que ser < 130/80.
Na posição intermediária
disso tudo temos uma condição denominada pré-hipertensão. Esta caracteriza-se pela
presença de pressão arterial
sistólica entre 121 e 139 e/
ou pressão arterial diastólica
entre 81 e 89 mmHg.
O que caracteriza a hipertensão arterial?
É uma doença crônica determinada por elevados níveis
pressóricos nos vasos. Assim o
coração exerce um maior esforço
do que o necessário para fazer
circular o sangue através dos
vasos sanguíneos. A pressão sanguínea envolve duas medidas,
sistólica e diastólica, referentes
ao período em que o músculo
cardíaco está contraído (sistólica) ou relaxado (diastólica). O

coração e os vasos podem ser
comparados a uma torneira
aberta ligada a vários esguichos.
Caso fecharmos a ponta dos
esguichos a pressão lá dentro
aumenta. Exatamente isso que
acontece quando o coração
bombeia o sangue. Se os vasos
são apertados a pressão sobe.
Os principais órgãos alvo
desta patologia são os vasos,
coração, rins e cérebro. Os vasos
vão se tornando endurecidos e
estreitados podendo, com o passar dos anos, entupir ou romper.
Se não tratar, o que a hipertensão provoca?
Por se tratar de uma doença
crônica a pressão alta pode ter
repercussões discrepantes nos
seus diferentes estágios o que
vai traduzir resultados distintos
em sua evolução.
Sendo assim, mantém associação independente com
eventos como morte súbita,
acidente vascular encefálico
(derrame), infarto agudo do
miocárdio, insuficiência cardía-

ca, doença arterial periférica e
doença renal crônica.
Qual pressão arterial é ideal?
A pressão arterial (PA) deve
ser medida em toda avaliação
por médicos de qualquer especialidade e demais profissionais da saúde devidamente
capacitados. Recomenda-se,
pelo menos, a medição da PA
a cada dois anos para os adultos com PA ≤ 120/80 mmHg, e
anualmente para aqueles com
PA > 120/80 mmHg e < 140/90
mmHg. Isso é o recomendado
pela VII Diretriz de Hipertensão
Arterial, publicada em setembro de 2016, pela Sociedade
Brasileira de Cardiologia.
Hipertensão tem cura?
A pressão alta não tem cura
mas tem tratamento. E seu controle pode ser determinante na
qualidade de sua saúde.
O médico realiza em sua
consulta o que chamamos
de: “estratificação de risco”.
Nessa avaliação o profissional,
determina como deverá ser o

tratamento para cada paciente
que esta cada vez mais individualizado.
Quais sintomas apontam
para a existência desse problema?
A doença hipertensiva nem
sempre causa sintomas. Trata-se de uma doença silenciosa,
mas os sintomas geralmente
são inespecíficos como tonturas, visão turva, zumbidos ou
dores de cabeça.
Qual o principal vilão de
uma pessoa hipertensa?
Pense na vida em equilíbrio!
Excesso de sal, açúcares e gorduras são hábitos que dificultam
manter a pressão sob controle!
Mas devemos pensar no conjunto: atividade física, diminuição
do estresse, consumo de álcool
sem exageros! Ou seja...cuidar
de uma maneira integral para
enfim ser feliz e saudável!
Dra. Gisele de Brito Azzi Cardiologista - www.clinicaazzi.
com.br - 4224-2000.

ABC, 11
30 de agosto
setembro
de de
2017
2016

Jornal da Região

06

Consórcio apresenta demandas
regionais na retomada do Gamesp
Segurança regional foi debatida em evento realizado pelo Consórcio Intermunicipal

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

Na retomada dos trabalhos
no Gabinete Metropolitano de
Gestão Estratégica de Segurança Pública da Região Metropolitana de São Paulo (Gamesp)
Sub-região Sudeste, o presidente do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC e prefeito de São
Bernardo do Campo, Orlando
Morando, apresentou demandas da região para a área ao secretário estadual da Segurança
Pública, Mágino Alves Barbosa
Filho. O relançamento do grupo
aconteceu na terça-feira (8), no
Salão Nobre do Paço Municipal
de São Bernardo. O evento
contou com as presenças dos
prefeitos Adler Teixeira (Kiko),
de Ribeirão Pires, e Gabriel Maranhão, de Rio Grande da Serra.
“O Gamesp pode colaborar
muito no combate à violência,
graças à integração entre as
ações das Polícias Militar e Civil,
Guardas Civis Municipais, órgãos
de inteligência e da Polícia Federal. Com o gabinete criado, constituído e funcionando, podemos
pautar melhor todos os assuntos
relacionados à Segurança Pública”, afirmou Orlando Morando,
ressaltando que o relançamento
do grupo foi uma das pautas
levadas ao Governo do Estado
pelos atuais prefeitos.
Durante a reunião, Mágino
Alves apresentou estatísticas do
Governo do Estado e apontou o
investimento nas forças policiais
como fator para a redução da
ocorrência de crimes. O secretário estadual disse também que
cada região tem uma demanda
criminal específica. No caso do

Divulgação

Prefeito Orlando Morando recebeu o secretário de Segurança Pública do Estado no Salão Nobre da Prefeitura de São Bernado

ABC, listou como os maiores
problemas os roubos de cargas e
os crimes sexuais, mas destacou
a queda dos homicídios e do
roubo e furto de veículos.
O presidente do Consórcio
apresentou como demanda
regional a digitalização e integração dos sistemas de radiocomunicação das Guardas
Civis Municipais (GCMs) do
ABC. Para Morando, o objetivo
da entidade é se antecipar ao
desligamento do sistema analógico, previsto para 2018.
Mágino Alves afirmou que
o Estado já está realizando a
substituição de equipamentos,
mas ainda existem áreas utili-

zando a rede analógica. “Tenho
certeza, como se trata de uma
ação global de segurança, que
vamos contar com o apoio do
Governo Federal e com recursos do Governo do Estado para
solucionar este problema”,
declarou o secretário estadual.
Veículos e equipamentos
Outra demanda apresentada ao secretário Estadual da
Segurança por Morando foi a
renovação das frotas das GCMs,
considerada antiquada pelo
prefeito. “Ainda temos alguns
veículos do modelo Parati, que
não é fabricado pela Volkswagen há cerca de 15 anos. Temos
até Kombi. Precisamos moder-

nizar isso”, explicou Morando.
O pedido é justificado pelo
fato de o Estado conseguir isenção do Imposto do Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) na compra de veículos.
Mágino Alves afirmou que existe
uma possibilidade de que esses
convênios ocorram a partir de
2018, já que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo um
projeto dispondo sobre o tema.
O presidente do Consórcio
também sugeriu a possibilidade
de estabelecer um convênio
para que as armas e munições
trocadas anualmente pelas
polícias Civil e Militar - cerca de
mil pistolas - possam reforçar a

atuação das GCMs dos municípios no combate à criminalidade. Mágino Alves afirmou
não ver impedimento para a
doação, desde que os guardas
civis recebam treinamento
específico em local apropriado
para o correto manuseio.
Além de oferecer o Centro
Regional de Formação em Segurança Urbana (CRFSU), mantido pelo Consórcio, Morando
destacou que a questão passa
por uma mobilização. “Vamos
levar o pleito à Comissão de
Segurança da Câmara Federal
para viabilizar a doação dos
equipamentos e a capacitação
dos GCMs”, finalizou.

DISQUE
DENÚNCIA
181
SIGILO ABSOLUTO

FELIZ DIA DOS PAIS
Ser pai não é só
gerar a vida, mas cuidar,
proteger e acima de tudo,
amar muito!

13 DE AGOSTO

Parabéns!
Nós que transportamos
os papais com todo carinho,
aproveitamos para desejar toda a
felicidade neste grande dia.

Feliz Dia dos Pais

ARESM

Associação Recreativa e
Esportiva dos Servidores
Municipais de São Caetano
Mais um motivo
para lembrar quem
nos ensinou a
amar, respeitar,
dar carinho e
dignidade.

Feliz Dia dos Pais!
VIPE - VIAÇÃO PADRE EUSTÁQUIO LTDA
Central de Atendimento - 3296-1800
www.vpadreeustaquio.com.br

rubens do dae - Presidente da ARESM

