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Região

Cinema

O Jornal da Região está comemorarando seus 27 anos de
circulação, que serão completados no dia 8. No editorial, contamos um pouco da trajetória
deste veículo de comunicação
do Grande ABC.

No final de semana em que
Santo André comemora 465
anos, a festa será na Sabina Escola Parque do Conhecimento.
Isso porque o Planetário, que
fica na Sabina, também está
celebrando aniversário em abril.

Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso
homem das cavernas une sua
tribo contra um inimigo da Idade
do Bronze. Essa é a estória do
filme O Homem das Cavernas.
Pág. 04
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Prefeito Auricchio aumenta a tarifa
de ônibus sem dar explicação
São Bernardo terá
Fábrica da Cultura

Morando e Alckmin assinaram protocolo de intenções
que formaliza plano de transformar Museu do Trabalhador
em unidade do Fábrica de Cultura. Página 4

Palacio vai para o
PSD e será candidato
a deputado

Divulgação

Fabio Palacio afirmou que vai disputar cadeira de deputado

Durante coletiva de imprensa Fabio Palácio anunciou seu
afastamento do Partido Republicano (PR) e sua filiação ao
Partido Social Democrata (PSD). Página 2

Adiou, mas cedeu. E o
prefeito José Auricchio novamente decepcionou a
população. Desta vez foi
com o aumento inesperado
da passagem de ônibus,
ocorrido no último domingo
(01/04). Para os usuários
da rede municipal de transporte, a escolha da data foi
uma estratégia para não ter
que dar explicações à imprensa. A prefeitura de São
Caetano apenas informou
que o aumento afeta tanto
os usuários que pagam com
dinheiro quanto aqueles
que utilizam o cartão BOM.
Página 3

Reprodução

Prefeito de São Caetano do Sul decretou o reajuste da passagem

Entrega da UPA Bangu é presente de
aniversário do prefeito Paulo Serra
Inaugurações, retomada
de obras, atividades de lazer
e cultura. A programação de
aniversário de Santo André,
que completa 465 anos no
dia 8 de abril, terá diversas
atividades e promete deixar
um legado nas mais diversas
áreas, como Saúde e Educação. Um dos destaques da
programação é a inauguração
da UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Bangu, no dia
21 de abril, que será um
equipamento de referência
para Santo André. A unidade
contará com 33 leitos, maquinário moderno, divisão de
atendimento entre adultos e
crianças e qualidade com padrão de excelência. Página 6

Alex Cavanha/PSA

Ao lado da primeira-dama Ana Carolina Serra, Paulo Serra concedeu entrevista coletiva com a imprensa
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ABC Político

Filho do prefeito
Auricchio se filia no PR
Divulgação

O filho do prefeito José
Auricchio (PSDB) se filiou, na última terça-feira (03) no Partido
da República (PR). Thiago Auricchio esteve na sede estadual do
partido acompanhado do pai,
do deputado estadual André do
Prado e do presidente estadual
da legenda Tadeu Candelária. A
tendência é que Thiago concorra a uma vaga na Assembleia
Legislativa nas eleições de outubro. Nos corredores da Câmara
de São Caetano a notícia não
agradou parte dos vereadores
que esperavam contar com o
apoio do chefe do Executivo.

27 anos comprometido com o Grande ABC
citário, concorrência com as mídias
digitais, desigualdade na distribuição
de verbas públicas em nossa região
e, até mesmo, ataques infundados
de grupos políticos e partidários, os
quais ainda não aprenderam a conviver com democracia e a liberdade
de imprensa.
O importante é que chegamos
aos 27 anos de circulação mantendo
os mesmos preceitos que marcaram
o lançamento do nosso Jornal da
Região. Vendemos espaço publicitário, jamais a nossa moral e a nossa
consciência. Nossa credibilidade é
um bem inalienável. E mais: o Jornal
da Região pertence única e exclusivamente às pessoas que figuram
em seu contrato social, que são seus
verdadeiros donos. O resto é balela e
a mais pura inveja!
Nesta oportunidade, queremos
agradecer a todas as pessoas que
sempre acreditaram no nosso trabalho. Especialmente aos anunciantes e nossos leitores, que são
o combustível que nos move em
busca de um jornalismo sério e
comprometido com os moradores
da região do Grande ABC. Nosso
muito obrigado a todos!

dos nossos leitores, pois é ele que
nos direciona nos caminhos que
devemos seguir, participando de
forma efetiva da linha editorial que
adotamos hoje.
Recebemos críticas, sugestões e,
também, inúmeras manifestações de
carinho e apreço. Todas elas serviram
para o nosso processo de amadurecimento e aperfeiçoamento da relação
com o público-leitor.
Indispensável destacar os princípios éticos e morais que pautaram
a trajetória do Jornal da Região.
Procuramos sempre praticar o bom
jornalismo e, dessa forma, chegamos
aos 26 anos de circulação sem jamais
sofrermos um processo por desvio de
conduta editorial ou por qualquer crime praticado pelo jornal ou qualquer
um dos seus colaboradores.
Fizemos mudanças significativas
no nosso projeto gráfico nos últimos
anos, trazendo o que há de mais
moderno para as páginas do jornal
e procurando sempre se adequar as
novas realidades. Mantendo nosso
objetivo de estar sempre próximo do
nosso leitor.
Também tivemos alguns contratempos, como crises no setor publi-

Ao completar seu 27º aniversário de fundação
no dia 8 de abril, esperamos que
o Jornal da Região continue com esse
dinamismo da informação dos fatos, contribuindo
e valorizando a notícia para todos seus leitores
de São Caetano do Sul e região.
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ARESM

Morando elogiou e agradeceu o trabalho desenvolvido
por Palacio, na Secretaria
Executiva do órgão colegiado, nos últimos 15 meses
e enfatizou a satisfação
em seguir politicamente
alinhados.
Apesar de declarar sua
preferência pela candidatura a deputado estadual, Palacio afirmou que a decisão
acontecerá após discussão
amplificada com seu grupo
político e com partido para
que seja definido em conjunto, se irá concorrer ao
pleito estadual ou federal.
Trajetória política
Fabio Palacio (PSD) filiou-se ao antigo Partido Liberal,
atual Partido Republicano,
aos 16 anos, logo após obter
seu título de eleitor. Foram
23 anos de filiação partidária, dos quais exerceu
durante 12 anos o mandato
de vereador na cidade de
São Caetano do Sul. Em 2016
concorreu a prefeitura de São
Caetano alcançando cerca de
20 mil votos.
Nos últimos 15 meses
exerceu a função de Secretário Executivo do Consórcio
Intermunicipal do Grande
ABC, compondo a equipe de
Orlando Morando (PSDB).
Afastou-se do cargo para se
dedicar à candidatura.

Gersio Sartori

Vereador

Parabenizamos o Jornal da Região
pelos 27 anos informando a
população de São Caetano do Sul
sobre todas atividades sociais e
políticas de nossa cidade.

Durante coletiva de imprensa realizada dia 5, em
um hotel de São Caetano do
Sul, Fabio Palácio anunciou
seu afastamento do Partido Republicano (PR) e sua
filiação ao Partido Social
Democrata (PSD).
“A decisão de migrar
para o PSD nesta semana
vem exatamente por acreditar que o partido tem um
grande projeto para o país”,
afirmou Palacio.
Além da transição para o
PSD, Fabio Palacio formalizou sua candidatura para o
pleito parlamentar de 2018 e
reafirmou seu apoio às candidaturas de João Dória (PSDB)
para o governo do Estado e
de Geraldo Alckimin (PSDB)
para presidência do Brasil
“Eu já não estava confortável com o PR em caminhar junto com outras
candidaturas socialistas e na
incerteza de como o partido
se comportaria no cenário
nacional. O PSD está firme
junto ao Geraldo Alckmin
e ao João Doria”, revelou
Fabio Palacio.
Orlando Morando
(PSDB), presidente do Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC e prefeito de
São Bernardo do Campo
participou da entrevista ao
lado do recém lançado candidato Fabio Palacio (PSD).

O Jornal da Região comemora
27 anos. Desejo saudar a diretoria
renovando os votos de sucesso
na certeza de que o trabalho
sério possa continuar por outros
aniversários.

Ubiratan Figueiredo

Parabéns!

Divulgação

Fabio Palacio conta com o apoio do prefeito Orlando Morando

Auricchio, André do Prado, Thiago e Tadeu Candelária

Editorial

O Jornal da Região celebra nesta
edição 27 anos do seu lançamento.
Sob o comando do saudoso radialista
e jornalista Paulo Roberto (falecido
em 2002), na manhã do dia 08 de abril
de 1991 chegava às bancas de toda
região a sua primeira edição. Como
não poderia ser diferente, cercada de
expectativas e certa dose de apreensão sobre o seu futuro.
Mais de duas décadas e meia
depois, o Jornal da Região acredita
ter consolidado o seu espaço entre
as principais publicações do Grande ABC. Mais que isso, orgulha-se
de ter conquistado a credibilidade
junto aos seus leitores e, com isso,
realizado o ideal do seu fundador
de levar informação e prestação
de serviços de qualidade e, assim,
contribuir para o desenvolvimento
da região.
É uma longa história de conquistas, desafios e aprimoramento,
onde nossa meta sempre foi ouvir
e atender os anseios de um público cada vez mais exigente. Tarefa
mais que difícil, principalmente por
estarmos inseridos em uma região
repleta de diversidades sociais. No
entanto, procuramos estar ao lado

Fabio Palacio migra para
o PSD e anuncia candidatura

Parabéns,
Jornal da Região!

Associação Recreativa e
Esportiva dos Servidores
Municipais de São Caetano
O progresso e
desenvolvimento do ABC
devem muito a imprensa
regional. No momento em
que o Jornal da Região faz
mais um aniversário,
envio meus cumprimentos
para toda diretoria
pelos 27 anos mostrando
a nossa realidade.

São 27 anos de informação
objetiva crescendo junto
com São Caetano do Sul
e o Grande ABC. Meus
cumprimentos aos que fazem
o Jornal da Região leitura de
toda família.

rubens do dae - Presidente da ARESM

vereador Jander Lira
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Auricchio decepciona população e joga
o ônus do transporte para os usuários
População cobra transparência do prefeito, que omitiu os motivos do reajuste

Hospital
Márcia Braido
ganha setor de
Radiologia
Na quarta-feira (04/04),
a Prefeitura de São Caetano do Sul inaugurou o
Setor de Radiologia “Dr.
Carlos Alberto Lopes”, no
Hospital Infantil Márcia
Braido. A recepção principal
e as salas de Raios X foram
reformadas para receber
uma decoração infantil com
motivos marinhos. Realizado com adesivo vinílico em
laminação fosca, sem odor
e ecologicamente correto,
a nova decoração criou um
ambiente lúdico e alegre,
que tranquiliza as crianças,
permitindo a realização de
exames de forma mais humanizada e eficiente.
Na cerimônia, o prefeito
José Auricchio Júnior destacou que o prédio do hospital tem 46 anos e precisa
sempre de atualização. “As
unidades de saúde funcionam ininterruptamente e
precisam de constante renovação, para se garantir a
qualidade do atendimento”,
disse o prefeito.
O setor foi revitalizado
numa parceria da Prefeitura
com a Fundação Instituto de
Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI),
organização social responsável por gerir sistemas de
diagnóstico por imagem na
rede pública de saúde. O
investimento foi de cerca
de R$ 60 mil.

O aumento da passagem
para R$ 4,20 passou a valer
a partir do domingo de Páscoa (01/04), mas até agora o
prefeito Auricchio não se manifestou a respeito da motivação desse ato que prejudica
diretamente o bolso da maior
parte da população economicamente ativa da cidade.
A mudança pegou a população de surpresa, pois,
até o dia da aprovação do
aumento, Auricchio ainda
não havia se pronunciado a
respeito da pauta. De acordo
com os usuários, a medida
adotada no feriado prolongado representa a falta de
compromisso com a transparência das contas públicas e o
desrespeito com a população
que depende do transporte
municipal no dia a dia.
Em negociação desde janeiro deste ano, a promessa
de Auricchio havia sido de
negociar, de forma colegiada,
a tarifa única para todas as

Fotos: Reprodução

Mesmo com território pequeno, o prefeito Auricchio autorizou o aumento da passagem na cidade

cidades integrantes do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. No mês seguinte, o
Consórcio anunciou que não
houve consenso entre os prefeitos e que cada município

teria autonomia para alterar
o valor das passagens.
A repercussão foi imediata e
negativa. Além de permitir que
os gestores fizessem reajustes
arbitrários, dispersou os apelos

que estavam voltados para
o órgão colegiado. A crise de
imagem da Prefeitura de São
Caetano do Sul foi agravada
após o prefeito de Mauá, Átila
Jacomussi, anunciar a manu-

tenção da tarifa por mais um
ano, alegando que o momento
é inoportuno, já que o país
ainda está enfrentando uma
severa crise e a taxa de desemprego segue bastante elevada.

Contradições marcam o primeiro ano da gestão:
• Auricchio fez cortes de 30% do Programa Agente Comunitário Sênior,
mas aumentou em mais de 13% as despesas com a folha de pagamento.
Além disso, a prefeitura tem gastado 40% a mais com a Câmara do que com
a assistência social.
• Sem aviso prévio, prefeito Auricchio cortou as bolsas de estudos para
alunos do ensino superior, descumprindo a promessa de que ampliaria essa
oferta de bolsas, um dos carros-chefes da sua campanha em 2016. Endividados, muitos estudantes tiveram que abandonar seus cursos.
• Mesmo aumentando o número de funcionários municipais, Auricchio
cancelou o contrato que regia o convênio médico dos servidores e segue

procrastinando a abertura de licitação.
• Fechamento do pronto-socorro continua gerando transtornos à população,
dentre os quais estão a lentidão do atendimento e a sobrecarga de pacientes
nas Unidades de Saúde. O PS atendia cerca de 26 mil pacientes ao mês.
• Aumento da taxa de lixo e das passagens, em pleno feriado, deixam
claro quem vai pagar a conta da gestão. Mesmo sendo considerados serviços
públicos essenciais, quem arca com a despesa resultante da má distribuição
orçamentária é o contribuinte.
• Vale ressaltar, ainda, a falta de patriotismo da atual gestão que cancelou
as comemorações de 7 de setembro, data magna do país.

Jander protocola projeto que cria Conselho dos Esportes
A cidade de São Caetano do Sul tem uma forte
atuação nos Esportes há
muito tempo. Mas apesar
dessa forte demanda da
sociedade, nunca houve a
implantação de um Conselho
Municipal para o Esporte.
Pensando nisso, e com sua
boa experiência com o Conselho de Cultura quando
era gestor desta pasta, o
Vereador Professor Jander
Lira protocolou um Projeto
de Lei sobre esse assunto e
em breve deve ser analisado
pelos demais vereadores.
O Projeto de Lei cria
um Conselho Municipal de
Esporte e Lazer, que será

composto por 15 representantes de diversos segmentos da administração
pública, e assim, acredita o
vereador, o governo poderá
desenvolver melhor ainda
essa área tão requisitada
pela comunidade.
"Apresentei cópias do
projeto protocolado no dia
da Audiência Pública sobre
o Esporte, para buscar mais
sugestões e melhoramentos
da sociedade civil", esclarece Jander autor do Projeto
de Lei, que espera que a
população, profissionais da
área e interessados nesse
tema, enviem suas sugestões, seja por email, por

mensagem ou até usando o
aplicativo do vereador.
Nosso gabinete está sempre de portas abertas, mas
também estamos antenados
com o pessoal mais jovem,
que utiliza muito as redes
sociais e aplicativos de celular. Com nosso aplicativo
ele pode facilmente, e em
qualquer lugar, ler o projeto
no seu celular e fazer sugestões para melhorias, se tiver
alguma.
Jander entregou uma cópia do Projeto de Lei para o
Secretário de Esporte e Lazer,
que acolheu sua iniciativa e
disse que vai levar em diante
a criação desse Conselho.

Arquivo

Vereador discursa na tribuna da Câmara de São Caetano
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Com governo Orlando Morando,
São Bernardo terá Fábrica de Cultura
Novo projeto entra no lugar do Museu do Trabalho, que foi alvo de escândalo de corrupção

São Bernardo
inscreve para
oficinas em
parceria com
o SEBRAE
A Prefeitura de São Bernardo, por meio da secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, está
com inscrições abertas para
oficinas práticas sobre empreendedorismo e técnicas
de otimização dos negócios,
voltadas a pequenos empresários do município. Os cursos
são realizados na Sala do
Empreendedor, localizada no
Paço Municipal, em parceria
com o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae).
Realizadas periodicamente ao longo do ano, as oficinas
exploram temas relacionados
ao cotidiano de pequenos
empresários, com cursos
como Fluxo de caixa; Empresa organizada tem melhor
desempenho; Começar bem
– Formalização; Equipe motivada; Ganhe mercado; Lidere
sua equipe para ter melhores
resultados; Planeje suas vendas; Por dentro dos custos,
despesas e preços de venda;
Como vender mais e melhor;
e Inove para ganhar mais.
Os interessados devem
procurar a Sala do Empreendedor, por meio do email
sala.empreendedor@saobernardo.sp.gov.br ou pelo
telefone 0800-570-08-00.
Todos os cursos contarão
com materiais impressos e
certificação digital. A relação
das datas e horários de cada
curso pode ser conferida no
site da Prefeitura, por meio
do endereço http://www.
saobernardo.sp. gov.br/
documents/10181/12232/
MANUAL+DO+EMPREEN
DEDOR+2018+%281%29.
pdf/19b94683-39eb-29bf-8107-5b285ae10d3f.

Em nova movimentação
para modificar a destinação
do prédio onde seria instalado o Museu do Trabalho e do
Trabalhador, o prefeito de São
Bernardo, Orlando Morando,
e o governador do Estado de
São Paulo, Geraldo Alckmin,
assinaram na quarta-feira, dia
(04/04) protocolo de intenções
que formaliza plano de transformar o espaço, localizado
na região central, em unidade
de projeto social denominado
Fábrica de Cultura. A oficialização do acordo aconteceu em
cerimônia realizada no Palácio
dos Bandeirantes, na Capital.
Na oportunidade, o governo
do Estado se comprometeu a
auxiliar a Prefeitura na adequação do imóvel, oferecendo
subsídio técnico e contribuindo
com a expertise dos profissionais da pasta de Cultura. Já o
município deverá regularizar
a documentação necessária e
executar as devidas alterações
na estrutura do imóvel. A estimativa é que aproximadamente
10% da obra ainda não tenha
sido concluída, com pendências no acabamento, sistemas
elétrico e hidráulico, além de
paisagismo e mobiliário.
“É uma vitória para a cidade, que claramente não queria
um museu com esse objetivo.
Diante disso, a melhor vocação
que identificamos para aquele
espaço é a Fábrica de Cultura.
Essa assinatura fortalece muito
a proposta, porque deixa de ser
um discurso e passa a ser uma
realidade. É uma ferramenta

Governo do Estado de São Paulo

Governador Geraldo Alckmin cumprimenta prefeito de São Bernardo, Orlando Morando

essencial para que possamos
pressionar o Ministério da
Cultura (MinC), que já dispõe
da minuta do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
avalizado pela Prefeitura e pelo
Ministério Público (MP). Agora,
podemos dar andamento à
conclusão de obra”, destacou
o prefeito Orlando Morando.
A expectativa é que o TAC seja
oficializado ainda neste semestre, com possibilidade de finalização da obra ainda em 2018.
De acordo com o chefe do
Executivo, há ainda diálogo
para que o valor apreendido
na operação possa ser investido na conclusão da cons-

trução, com complemento
de recursos municipais. “Nos
locais em que já está instalada, a Fábrica de Cultura é um
sucesso e muito bem avaliada,
com uso por crianças, jovens
e público da terceira idade.
A unidade de São Bernardo
será a segunda fora da Capital.
Será um grande ganho para
o município”, completou o
governador Geraldo Alckmin.
A união de esforços entre o
governo do Estado e o município visa reservar a área do antigo museu para iniciativa que
de fato contemple a sociedade
e moralizar o espaço - alvo de
sucessivos escândalos de cor-

rupção durante o governo anterior. Paralelamente à busca de
alternativas para alteração da
destinação do prédio, caminha
na Justiça investigação sobre
suspeita de desvios de recursos
públicos destinados ao museu,
durante a gestão do ex-prefeito
Luiz Marinho (PT).
Escândalos - O projeto de
construção do Museu do Trabalho foi iniciado em São Bernardo no ano de 2012, com
a promessa de conclusão em
janeiro de 2013. Ao longo deste período, a obra milionária
foi abandonada. Além disso, a
Construções e Incorporações
CEI, vencedora da licitação,

envolveu-se em série de escândalos, como manter um
eletricista desempregado em
seu quadro societário. Erisson
Saroa Silva, segundo a Junta
Comercial, possuía R$ 10,4
milhões em cotas da empresa.
Em dezembro do ano passado, o empreendimento foi alvo
da Operação Hefesta, liderada
da Polícia Federal (PF), MPF e
Controladoria-Geral da União
(CGU), culminando na prisão
temporária de dois ex-secretários de São Bernardo, por
suspeita de práticas irregulares
e crime de corrupção. Estima-se que cerca de R$ 7,9 milhões
foram desviados do projeto.

Sabina e Planetário
festejam Santo André
No final de semana em que ficação da origem, composição
Santo André comemora 465 química e velocidade. A novianos, a festa será ainda mais es- dade se tornou possível após
pecial na Sabina Escola Parque Santo André aderir a uma rede
do Conhecimento. Isso porque colaborativa chamada Bramon,
o Planetário de Santo André, que integra 30 cidades para o
que fica na Sabina, também intercâmbio de informações e
Bairros
Paulicéia em
e Jordanópolis
receber
coleta
estudosvão
sobre
o assunto.
está celebrando
aniversário
abril. Inaugurado há seis anos,
Já no domingo (8) será
o espaço contará com uma no- realizado festival de filmes no
vidade neste mês. Hoje, dia 7, Planetário. No dia de anivercomeça a funcionar a primeira sário da cidade haverá sessões
estação de captura de imagens de hora em hora, das 10h às
de meteoros do ABC.
16 h. Serão apresentadas seis
Uma câmera apontada 24h sessões diferentes, incluindo
para o céu, ligada a um softwa- uma inédita, produzida pela
re calibrado para capturar ima- equipe do Planetário, às 16h.
gens de meteoros, vai registrar A Conquista de um Sonho cona incidência desse fenômeno ta a história de Bebel, uma mena região e possibilitar a identi- nina curiosa e fascinada pelo

Fim de semana terá diversas atrações

céu que resolveu enviar uma
pergunta para Pollyana, uma
astronauta que está a bordo da
Estação Espacial Internacional.
Com isso , Bebel reaviva em
Pollyana suas lembranças de
infância e como foi realizar o
sonho de ser astronauta.

Realidade Virtual - Uma
das principais novidades do
sábado é que o público poderá
fazer uma jornada a ambientes
do universo da astronomia ou
da astronáutica, como a superfície de Plutão, utilizando
um óculos de realidade virtual.

Musical infantil - A comemoração continua no domingo, às 15h, com a apresentação
do espetáculo infantil “O Cascudo Douradinho”, baseado no
livro “Amiga lata, Amigo Rio”,
do escritor Thiago Cascabulho,
que também estará na Sabina.
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Estreia nos cinemas a animação
O Homem das Cavernas
No início dos tempos, um valente homem das cavernas une sua tribo contra um poderoso inimigo
Divulgação

Encontro
de Carros
Antigos em
São Caetano
A edição de abril do
Encontro de Carros Antigos
no ParkShoppingSãoCaetano acontece na próxima
terça-feira, dia 10, a partir
das 19 horas. O evento, organizado em parceria com
o Automóvel Clube de São
Caetano do Sul, é gratuito
e promete acelerar o coração dos apaixonados por
automobilismo, pois cerca
de 150 carros de diversos
modelos estarão expostos.
Aqueles que tiverem
interesse em expor seus
automóveis devem levar 1
kg de alimentos não perecíveis, que serão doados ao
Fundo de Solidariedade de
São Caetano do Sul.
O ParkShoppingSãoCaetano fiva na Alameda Terracota, 545, Espaço Cerâmica.
Local do evento: Estacionamento externo. Informações: 4003-4174 e www.
parkshoppingsaocaetano.
com.br. Instagram /parkshoppingsaocaetano.

Doug e seu amigo Porcão trabalham juntos na união da tribo

Vivendo harmoniosamente
num vale, uma tribo pré-histórica comandada pelo pacífico
ancião Chefe Bobnar, tem a sua
tranquilidade afetada quando
Lord Nooth, líder do povo do
Bronze, invade o território
com a finalidade de explorar o
minério que acredita existir na

localidade. Expulsos do lar, os
primitivos são obrigados a seguir
para as terras áridas, momento
em que Dug, importante elemento do grupo, desvencilha-se
da tribo, numa escapatória não
planejada que o leva ao povoado
regido por Nooth, atravancado
pelo clima opressor.

Com o objetivo de reaver o
vale, um acordo é firmado, cuja
definição será traçada a partir
de uma partida de futebol. Já
distante do povoado, Dug segue para as terras áridas com
a missão de reencontrar os
primitivos e introduzir a eles
a prática esportiva, mas para

isso contará com a assistência
de Goona, habitante do povo
do Bronze, com habilidades futebolísticas invejáveis. Craque
de bola, a garota os guiará nos
treinos, apresentando-os as
regras táticas, etapa da história
que estabelece o humor que a
permeará até o seu término.

A partida de futebol entre
a Idade da Pedra e o Mundo
do Bronze faz com que o stop
motion se torne especialmente
aparente nesses instantes. A
mobilidade possibilitada pela
ação que a prática demanda,
acentua os movimentos dos
personagens.

Fundação das Artes de São Caetano celebra 50 anos
Ocupando a Sala São Paulo,
a Pinacoteca de São Caetano e
seu próprio espaço, a Fundação
das Artes celebra 50 anos com
diversas ações comemorativas,
ente elas um grande Concerto
da Orquestra Jovem, Big Band,
Percussão, crianças da Came-

rata de Cordas, acompanhados
do cantor João Bosco, além de
convidados da OSESP e um coro
de 50 vozes formado por alunos
e pessoas da comunidade.
De 23 a 28 de Abril, a FASCS
promove uma série de ações comemorativas com alunos, for-

mandos, professores e grandes
músicas da cultura brasileira.
A Fundação das Artes de
São Caetano do Sul - uma das
escolas mais importantes de
formação artística do Brasil preparou uma programação
especial envolvendo alunos,

ex-alunos, professores, importantes nomes da cultura
brasileira e a população, para
celebrar seus 50 anos.
Com meio século de história, a Fundação das Artes é
reconhecida por ter contribuído com o percurso profissional

de uma legião de artistas em
formação que se tornaram
expoentes em seus campos de
atuação (Cássica Kiss, Marcos
Frota, Fábio Assunção, ente
outros). Mais informações em:
www.fascs.com.br ou www.
facebook.com/fascs.

Alimentação influencia diretamente na saúde capilar

Alimentos
Rotina agitada, falta de
exercício físico e a má alimentação são alguns dos
motivos que acabam desencadeando o estresse
e a ansiedade. Segundo a
nutricionista Aline Quissak,
alguns alimentos auxiliam
no combate dos sintomas:
açafrão da terra - 1 colher
de sopa por dia, brócolis - 1
xícara de brócolis cozido 3x
na semana, salmão - 150g
de filé assado ou grelhado, semente de abóbora: 2
colheres de sopa por dia,
ovo inteiro (com gema) - 2
ovos por dia, chocolate 70%
cacau - 10g por dia, iogurte
natural - 1 potinho de 150g
durante a manhã.

Uma alimentação saudável
e adaptada à sua rotina tem diversos benefícios que vão além
de um corpo saudável e um bom
estilo de vida. Uma nutrição adequada e personalizada é capaz
de trazer mais vigor e suavidade
aos seus fios de cabelo.
Quando o cabelo está seco,
oleoso, sem vida, quebradiço,
isto significa falta de nutrientes.
Além da alimentação inadequada, outro fator que influencia
na saúde capilar é o estresse

que com uma alimentação adequada também conseguimos
normalizar os níveis deste.
Para manter seus fios lindos
e cheios de vitalidade, inclua
em sua alimentação:
Água: muitas pessoas esquecem de consumi-la, porém
quando se fala de hidratação
esta é essencial. Ideal é consumir 350 ml por Kg/peso. Exemplo: seu peso 50 Kg, então deve
consumir: 50 x 0,035 = 1,75 L
Ácidos graxos poliinsaturados: os mais conhecidos são
o ômega 3 e o ômega 6. Eles
hidratam e dão força e brilho
aos fios. Suas principais fontes
são: linhaça, salmão, atum,
sardinha, azeite extra virgem,
nozes, castanhas e óleos de
soja e milho.
Biotina: vitamina essencial
para quando seus cabelos estão
frágeis. Estimula o crescimento
do cabelo e previne os fios
brancos. Alimentos com biotina: cenoura, ovos, banana e

oleaginosas.
Cálcio: a falta do mineral
deixa os fios mais quebradiços
e finos, por isso o consumo do
leite e seus derivados, vegetais
verde escuros, sardinha e salmão são tão importantes.
Cobre: ajuda no crescimento e age nos pigmentos que dão
cor aos fios. Principais fontes:
nozes, castanha, legumes, grãos
integrais, crustáceos, fígado.
Cistina: é um aminoácido,
ou seja, compõe as proteínas.
A cistina está muito presente
na alfa-queratina, a proteína
básica de construção das unhas,
cabelos e pele.
Magnésio: é essencial para
formação de proteínas que
constitui os fios, assim como
a queratina. Ele pode ser encontrado na carambola, melão,
abacaxi, nozes e frutos do mar.
Cisteína: participa da reestruturação e fortalecimento
capilar. É possível obter a cisteína através de sua dieta, ao

consumir alimentos que são
fontes desse aminoácido como:
carnes e aves, leite, iogurte e
queijo, grãos e vegetais, couve
de Bruxelas e brócolis e cebola.
Potássio: mantém a flexibilidade e a hidratação e está
presente nos alimentos como
carnes magras, amêndoa, uva
e semente de girassol.
Proteínas: estimulam o crescimento e o fortalecimento dos
cabelos. Principais fontes: carnes
vermelhas, frango, peixe, ovos,
queijo e derivados, grãos.
Selênio: estimula o crescimento do cabelo e reduz a caspa. Pelo seu potencial de ação
antifúngico previne uma série
de doenças capilares. Boas
fontes são: castanha do para,
farinha de trigo integral, gema
de ovo, frango, arroz integral...
Vitamina C: antioxidante
que contribui para o bom funcionamento das células do fio.
Principais fontes: morango,
laranja, limão, acerola, tomate

e folhas verdes.
Vitamina E: previne o aparecimento dos radicais livres e
auxilia na formação de um novo
cabelo. Fontes: óleos vegetais,
nozes, amendoim, peixes, verduras e gema de ovo.
Zinco: estimula a multiplicação das células, favorecendo no
crescimento e fortalecimento
dos cabelos. Além de reduzir a
oleosidade. Principais fontes:
carnes, fígado, gema de ovo,
grãos integrais, crustáceos,
farelos de trigo, nozes.
Agende sua consulta e saiba mais como sua alimentação
pode melhorar sua saúde e
cabelo.
Por Beatriz Valverde, nutricionista esportiva funcional e
especialista em nutrição comportamental (Mindful Eating).
Clínica Azzi - Alameda Terracota, 250 - CJ 304 - Cerâmica
- 4224-2000 - www.clinicaazzi.
com.br

Saúde de São Bernardo trata doença congênita
Na busca por oferecer
melhores tratamentos, a
Prefeitura de São Bernardo
desenvolveu na Policlínica
Centro um tratamento de
pacientes com pé torto congênito, com padrão internacional. Esta deformidade
está associada a um fator genético e é um dos problemas
mais comuns na ortopedia
pediátrica, afetando dois a
cada 1000 recém-nascidos.
A alteração pode ser diag-

nosticada no ultrassom, a partir do segundo trimestre de
gestação. Em São Bernardo,
os bebês são acompanhados
durante o pré-natal, no Hospital Municipal Universitário
(HMU) e encaminhados para
o acompanhamento na Policlínica, logo após o parto.
O tratamento é realizado
por meio de mobilizações suaves dos pés e confecções seriadas com gesso, a fim de melhorar o posicionamento dos pés.

Os membros são engessados e
as ataduras trocadas ao longo
das semanas. Apesar de parecer um tratamento simples, o
método internacional Ponseti,
é eficaz e diminui os índices de
procedimentos cirúrgicos mais
complexos no futuro.
“O método de Ponseti tem
melhores resultados nesse
tipo de deformidade. Conseguimos corrigir 95% dos casos.
As chances de no futuro essa
criança voltar a ter problemas

nos pés é de apenas 2%. O pé
torto é uma deformidade incapacitante e dolorosa quando
não tratado. Antigamente,
as pessoas eram submetidas
a diversas cirurgias, desde
pequenas. Eram vários procedimentos até conseguir a um
bom resultado. Agora, evoluímos e conseguimos oferecer
um tratamento menos invasivo
e mais eficiente”, explicou Tatiana Guerschman, ortopedista pediátrica do ambulatório.

Técnica essa, que a Bruna Gomes, 28 anos e mãe do Pietro
de dois meses, aprovou desde
o primeiro dia. “Quando eu
fiquei sabendo, tinha certeza
que meu filho não iria andar.
Mas, fui encaminhada para o
ambulatório e iniciamos o tratamento. Hoje, já conseguimos
notar diferença. Ele já trocou
cinco vezes o gesso e seus pés
estão ficando perfeitos. Estou
muito satisfeita com esse tratamento” apontou Bruna.

ABC, 07
30 de abril
setembro
de 2018
de 2016

Jornal da Região

06

Santo André completa 465 anos com
inaugurações e retomada de obras
No calendário de aniversário, estão a entrega da UPA Bangú e do CESA Jardim Irene, entre outras

Cidade vai
abrigar sede
do SEBRAE
Em mais um passo na
direção de gerar empregos
e promover o crescimento
econômico de Santo André,
a Prefeitura firmou parceria
com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas) para
que a nova sede regional
da entidade no ABC seja
instalada no município. A
administração cedeu parte
de terreno localizado em
frente ao Hospital Estadual
Mário Covas, na rua Dr. Henrique Calderazzo, para que o
SEBRAE construa o edifício,
que promete ser um marco
no incentivo ao empreendedorismo, não só em Santo
André, mas em toda a região.
A estimativa para inauguração da sede é de 18 meses,
com investimento de R$ 5
milhões, feito totalmente
pelo SEBRAE.

Inaugurações, retomada
de obras, atividades de lazer e
cultura. A programação de aniversário de Santo André, que
completa 465 anos no dia 8 de
abril, terá diversas atividades
e promete deixar um legado
nas mais diversas áreas, como
Saúde e Educação. “Queremos
deixar um legado para a cidade.
A comemoração é importante,
gerar atividades, mas principalmente uma melhoria no serviço
público em todas as áreas”,
afirmou o prefeito Paulo Serra,.
Um dos destaques da programação é a inauguração
da UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Bangu, no dia 21
de abril, que será um equipamento de referência para Santo
André. A unidade contará com
33 leitos, maquinário moderno,
divisão de atendimento entre
adultos e crianças e qualidade
com padrão de excelência. “Estamos muito confiantes neste
novo equipamento. Cerca de
40% da cidade não tinha uma
UPA 24 horas por perto e agora
terá, e da melhor qualidade,
com uma capacidade enorme.
Todo sistema será informatizado
e haverá uma separação de alas
para crianças e adultos, com
internação, UTI, emergência,
medicação. A partir deste equipamento o andreense verá um
novo padrão para a saúde da
cidade”, comentou o prefeito.
Ainda na área da Saúde, no
dia 15 de abril serão retomadas
as obras do Hospital do Idoso,
na Vila Luzita. “Pouca gente
acreditava que ia sair do papel

Alex Cavanha/PSA

Prefeito Paulo Serra recebeu imprensa para coletiva do aniversário de Santo André

e vamos inaugurar em abril de
2019. Este equipamento servirá
de apoio para o Centro Hospitalar Municipal (CHM) recebendo
os pacientes crônicos e idosos,
com todo carinho e atenção que
merecem”, explicou o prefeito
Paulo Serra. Outra novidade é o
Centro de Diagnósticos do CHM,
que será inaugurado no dia 14 de
abril. O principal equipamento
de saúde do município agora
terá uma central para agilizar o
sistema de exames e consultas,
totalmente informatizado, de
forma ágil e moderna.
Novo CESA - As crianças de
Santo André ganharão um novo
espaço para aulas, lazer e cultura. Trata-se do CESA Jardim Irene, que será inaugurado no dia

7 de abril. Em um amplo espaço,
a obra que estava parada já há
algumas gestões, conta com três
andares e atenderá 700 crianças.
“Este CESA não fica devendo
para nenhuma escola particular
e a população verá isso. Além
das aulas, a comunidade poderá usufruir da estrutura para
lazer e atividades culturais”,
enfatizou o prefeito.
CEU das Artes e wi-fi - Antiga
reivindicação da população, o
CEU das Artes do Jardim Ana
Maria finalmente terá as obras
retomadas, no dia 25 de abril. A
atual administração encontrou
as obras paradas e trabalhou
pelo recredenciamento do projeto junto ao Ministério da Cultura.
O espaço entrará em atividade

no prazo de um ano com quadras, pista de skate e caminhada,
biblioteca, espaços de cultura,
entre outros. Já no dia 12 de
abril terá o início o projeto de
wi-fi nos parques da cidade, no
Parque Chácara Pignatari.
Artistas - As festividades
de aniversário de Santo André
contarão com 270 artistas locais, 168 atividades culturais,
21 entregas entre obras e intervenções, e mais uma gama
de atrações, como o aniversário
de 30 anos da Orquestra Sinfônica de Santo André, que vai se
apresentar no Parque Central
no dia 8 de abril. Na mesma
data, haverá o lançamento da
Campanha do Agasalho. No dia
19 de abril ocorrerá a formatu-

ra da 1ª Turma dos cursos do
Fundo Social de Solidariedade.
Nos dois últimos finais de
semana do mês acontecem
ainda o XV Festival do Cambuci.
No Esporte, o dia 8 de abril traz
o Jogo das Estrelas das meninas
da Liga de Basquete Feminino,
com o desafio Brasil x Argentina.
“Este é o bom uso do dinheiro
público e é o nosso conceito de
gestão. O mês de aniversário
não será apenas de festa, mas
de entregas, muito trabalho,
devolvendo para os andreenses
o orgulho de viver aqui”, concluiu
o prefeito Paulo Serra.
A programação completa de
aniversário da cidade está disponível no site www3.santoandre.
sp.gov.br/santoandre465anos.

