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S. André

Cinema

O Rua Nova, maior programa
de recapeamento realizado nas
últimas duas décadas em Santo
André, finalizou as obras na rua
Vitória Régia e em trechos das
ruas Maria Ortiz, Maria Úrsula e
Diogo Fernandes, no Campestre.

A Prefeitura de São Bernardo dará início nos próximos
dias a uma ampla reforma
administrativa, que irá tornar
oficial a extinção de secretarias, além da redução de 346
cargos comissionados.
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Em cartaz a cinebiografia
autorizada do bispo evangélico Edir Macedo (Petrônio
Gontijo), empresário fundador e líder espiritual da Igreja
Universal do Reino de Deus e
proprietário da Record TV.
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São Caetano vai desmontar maior
centro indoor de atletismo do país
Construído a um custo de
aproximadamente R$ 20 milhões em 2012, o principal
centro de treinamento indoor
de atletismo já construído no
Brasil será desmantelado.
O local, que pertencia à
equipe B3, será desfeito pela
Prefeitura de São Caetano do
Sul para abrigar atletas de outras modalidades mantidas pelo
município. A B3, que se chamava BM&F, venceu 14 vezes
o Troféu Brasil, principal competição nacional. Em janeiro, o
clube anunciou o encerramento
de suas atividades.
O terreno onde fica o complexo pertence à prefeitura,
que o havia cedido ao clube

em comodato. Após a extinção
do projeto de alto rendimento,
a B3 já protocolou o termo de
devolução do espaço ao poder
público, o que ocorrerá em
definitivo em junho.
O secretário de Esporte, Lazer
e Juventude de São Caetano,
Beto Vidoski, visitou o complexo
com delegações das equipes de
taekwondo e judô. Também vice-prefeito da cidade, ele propôs um
loteamento do equipamento aos
presentes. Sugeriu, por exemplo,
a colocação de biombos para dividir as modalidades que planeja
basear no local.
A movimentação descaracterizará o CT, que tem uma
pista coberta, caixa de areia,

equipamentos de saltos e salas
de fisioterapia, nutrição, massagem e de administração. Além
dos atletas da B3, competidores
de modalidades paralímpicas
e de clubes de base também
utilizam o complexo indoor.
Procurada, a Prefeitura de
São Caetano confirmou que vai
descaracterizar o local para "ampliar a capacidade esportiva".
A gestão da Pista de Atletismo
está a cargo da B3 até 31 de
junho. A Secretaria de Esporte
da Prefeitura já estuda ampliar
a capacidade esportiva com a
utilização do espaço, ainda sem
qualquer definição - afirmou a
secretaria em nota.
Fonte: globoesporte.com

Foto: Arquivo JR

Apresentação de salto com vara durante a inauguração em 2012

Prefeitura de Santo André retoma
obras do Hospital do Idoso

Ricardo Trida/PSA

A obra contará com investimentos de R$ 7,5 milhões

O prefeito de Santo André,
Paulo Serra (PSDB), assinou no
dia 15, a ordem de serviço para
retomada das obras do Hospital do Idoso, na Vila Luzita. A

construção do equipamento de
saúde teve início em 2011, mas
foi interrompida em 2014.
A obra contará com investimentos de R$ 7,5 milhões, sen-

do R$ 6,9 milhões provenientes
do governo federal, por meio
da Caixa Econômica Federal, e
R$ 600 mil de recursos investidos pela Prefeitura. Página 4
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Progressistas de São Caetano
lançarão deputado estadual
Divulgação

Diretório de SCS apoia a reeleição do Deputado Federal Guilherme Mussi

Editorial

É hora dos sete municípios se unirem
Criado em 19 de dezembro de
1990 pelo visionário prefeito de
Santo André, Celso Daniel (falecido
em 2002) o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC tem papel
fundamental no desenvolvimento
da nossa região. Com políticas
públicas voltadas ao bem estar da
população, o Consórcio assumiu
papel de protagonista em diversas
aquisições de verbas negociadas
com o governo federal.
Neste sentido, a entidade inaugurou no ano passado seu escritório em Brasília. Localizado próximo da Esplanada dos Ministérios
e da Praça dos Três Poderes, o

escritório na Capital federal visa
à aproximação dos municípios do
ABC com programas, projetos e
convênios da União, facilitando a
viabilização de ações em benefício da nossa região.
Em 8 de fevereiro de 2010,
foi realizada a transformação em
Consórcio Público para se adequar às exigências da Lei Federal
nº 11.107 de 2005, passando a
integrar a administração indireta
dos municípios consorciados, com
legitimidade para planejar e executar ações de políticas públicas de
âmbito regional.
A aprovação da Câmara de São

Caetano de não enviar mais recursos financeiros para a entidade carece de mais esclarecimentos. Ao
nosso ver, parece uma briguinha
política que, neste momento, não
leva a lugar algum. Sem o repasse,
é grande a chance de São Caetano
do Sul seguir o mesmo rumo de
Diadema, que deixou de participar do Consórcio no ano passado.
Separados, os municípios perdem
muita força em busca de projetos
e convênios. É chegada a hora
de parar com bobagens e buscar
a união dos sete municípios. Só
assim o nosso Grande ABCD será
ainda mais forte!

Pio Mielo e Paulo Skaf se reúnem com lideranças
O presidente da Câmara de
São Caetano do Sul, vereador Pio
Mielo (MDB), organizou na sexta-feira (13/4), Roda de Conversa
com o presidente da Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), Paulo Skaf (MDB),
e lideranças políticas de São Caetano e região do ABC. O encontro
ocorreu contou com a presença
de cerca de 100 pessoas.
“Tivemos a oportunidade
de debater temas importantes
no segmento da gestão pública,
bem como apontar caminhos
para o desenvolvimento de São
Paulo e do Brasil. São Caetano
será protagonista para partici-

par da construção de um modelo administrativo moderno
e eficiente, que garanta o pleno
crescimento do nosso estado”,
disse o professor Pio Mielo.
Pré-candidato ao Palácio
dos Bandeirantes, Paulo Skaf
(MDB) disse estar estimulado
após encontro com as lideranças sociais. “São Paulo precisa
de um grande choque em todas
as áreas da administração pública”, afirmou, ao lembrar as campanhas nacionais promovidas
pela Fiesp contra os aumentos
de impostos e juros, “não vou
pagar o pato” e “não vou engolir
o sapo”, respectivamente.

Encontro foi realizado no Espaço Cerâmica

Arquivo

Vereador Ubiratan Figueiredo defende a causa animal

que não pode se defender, garantindo que esse animal não
sofra e tenha proteção em lei
garantida”, completou.
O projeto protege, em regra,
que todo animal ao ser conduzido em vias e logradouros públicos, deverão, obrigatoriamente,
usar coleiras e guias adequadas
para seu tamanho e porte, ser
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A Prefeitura de São Bernardo dará início nos próximos dias a uma ampla
reforma administrativa, que
irá tornar oficial a extinção de secretarias, além
da redução de 346 cargos
comissionados – em consonância com o trabalho de
compatibilização orçamentária, iniciado em janeiro de
2017. Na prática, a medida
põe fim ao “cabide de emprego”, que perpetuava nas
últimas administrações de
São Bernardo, além de ampliar a política de valorização
de funcionários de carreira,
impactando de forma significativa no enxugamento de
gastos públicos. A proposta
foi aprovada por maioria
absoluta na Câmara, durante sessão ordinária, nesta
quarta-feira (18/04).
A reforma, idealizada
pelo prefeito Orlando Morando, visa enxugar a máquina pública, inchada pelo
ex-prefeito Luiz Marinho
(PT), por meio da implementação de três leis municipais que abriram brechas para que atribuições
destinadas a profissionais
concursados pudessem ser
preenchidas por indicações
do ex-prefeito e seus subor-

dinados. As medidas foram
alvos de sucessivas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (Adin) por parte
Ministério Público de São
Paulo (MP-SP), que apontou
excessos e abusos na destinação incorreta dos cargos.
“Não há mais espaço para
funcionários apadrinhados
nas administrações públicas.
É uma prática arcaica, que
demonstra a forma antiquada e corrompida de se fazer
gestão que perpetuava nos
governos passados. Desde
o início do nosso mandato,
entendemos que havia muitos cargos comissionados
desnecessários e atuamos
para reduzi-los”, explicou o
prefeito Orlando Morando.
Dos 1.153 cargos em
comissão no modelo em vigor até o final de 2016, 729
foram oficialmente extintos
pelo novo projeto, sendo
que 383 deles foram readequados de acordo com os
apontamentos do Ministério
Público, o que resultou no
corte real de 30% dos postos
em comissão. O não preenchimento destes cargos resultou, apenas nos 100 primeiros dias de governo, em
uma economia de R$ 27,6
milhões aos cofres públicos.

São Caetano suspende
repasse de R$ 1,2 milhão
para o Consórcio

Lei de Ubiratan Figueiredo garantirá
proteção aos animais em São Caetano do Sul
Está nas comissões de finanças e orçamento e justiça
e redação da Câmara Municipal de São Caetano do Sul o
projeto de Lei nº 089/18, de
autoria do vereador Ubiratan
Figueiredo da ONG (PR), que
“dispõe sobre as responsabilidades dos tutores ou
responsáveis de cães e gatos, no âmbito do município
de São Caetano do Sul”. O
projeto disciplina algumas
responsabilidades e deveres
dos tutores/responsáveis no
cuidado, tratamento, transporte e abrigo dos animais.
De acordo com Ubiratan
Figueiredo da ONG, autor do
projeto, “a lei visa garantir
a segurança, saúde e bem-estar dos animais e sociedade. O projeto dispõe de uma
série de responsabilidades
que o tutor do animal deve
ter ao se tornar responsável
por um ser com vida, um ser

Prefeitura reduzirá 346 cargos comissionados

conduzidos por pessoas com
idade e força suficiente para
controlar os movimentos do
animal, além de portar plaquetas ou chips de identificação.
Outro ponto importante que a
lei traz é que os cães de porte
grande, deverão, obrigatoriamente, ser conduzidos usando
focinheiras e conduzidos por

maiores de idade. Os condutores dos animais também serão
obrigados, de acordo com o projeto, a recolherem os desejos
fecais eliminados pelos animais
nas vias públicas.
O projeto prevê, ainda,
proteger as condições de alojamento, alimentação, saúde, higiene e bem-estar dos animais.

A Câmara de São Caetano
aprovou na quinta-feira, 19,
emenda ao projeto de lei
da prefeitura que concede
contribuições no exercício
de 2018. A emenda única,
de autoria do vereador Parra,
suprime o inciso 9º do artigo
1º da lei, que corresponde ao
repasse de 1,2 milhão para o
Consórcio Intermunicipal. O
projeto retornou à Comissão
de Justiça e Redação para que
se faça a supressão do inciso,
e, posteriormente, retorne ao
plenário para apreciação da
redação final. Os vereadores
da bancada do PP, Jander
Lira e Chico Bento votaram
contrariamente à emenda.
“Esta casa, com a mesma independência que está
tendo neste momento, de
suprimir o repasse pode, em
momento oportuno, voltar
a aprovar e a autorizar, um
eventual repasse”, disse o
presidente da Casa, vereador
Pio Mielo. Em fala na tribuna,
Parra sugeriu a elaboração
de uma indicação coletiva
a ser encaminhada para a
prefeitura, sugerindo que o
montante que seria destinado ao Consórcio seja designado a programas sociais.

Ainda durante a discussão, os
vereadores apontaram a necessidade de representantes
das Câmaras Municipais da
região no órgão.
Financiamentos
Os vereadores também
aprovaram os projetos que
autorizam o Executivo a contratar financiamentos com a
Caixa Econômica Federal para
a implementação do programa
Avançar Cidades Saneamento e Resíduos Sólidos, além
de contratar financiamento
junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), bem como a
oferecer garantias. A bancada
do PP votou contrariamente a
esses projetos.
Demais projetos
Por fim, a Casa também
aprovou os projetos que altera a lei municipal nº 4.620,
que dispõe sobre a política
municipal de meio ambiente,
seus objetivos, mecanismos
de formulação e aplicação,
constitui o Sistema Municipal
de Meio Ambiente (Sismusa), e o que dispõe sobre a
permissão para o exercício
do comércio ambulante nas
vias e logradouros públicos
da cidade.
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O diretório municipal dos Progressistas definiu que o partido
lançará candidato a deputado estadual para formar dobrada com
o Deputado Federal Guilherme
Mussi. Os integrantes da direção
partidária na cidade aprovaram
essa definição, apoiando a reeleição do Deputado Federal, pois
afirmaram que ele tem ajudado a
cidade, através das Emendas Parlamentares e outras iniciativas. O
vereador Jander Lira afirmou que,
após a confirmação da dobrada
do PP na cidade, é a hora de escolher o nome para lançar como
candidato à Deputado Estadual.

Morando acaba com
cabide de empregos
em São Bernardo
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Prefeito Orlando Morando
inaugura creche e escola infantil
Nova EMEB amplia em 500 vagas atendimento de crianças de 0 a 5 anos
Fotos: Omar Matsumoto

Festival do
Cambuci em
Santo André
Alex Cavanha/PSA

Prefeito conversou com as mães das crianças

Produtos do Cambuci

A programação cultural
do fim de semana tem opções para todos os públicos
em Santo André. Entre as
principais atrações, estão a
abertura do 15º Festival do
Cambuci, em ParanapiacabaO Festival do Cambuci vai
acontecer nos dois próximos
finais de semana, nos dias
21, 22, 28 e 29 de abril, das
8h às 17h. Quem for à vila
poderá conferir os pratos,
doces e outros produtos
preparados com o cambuci
pelos empreendimentos
locais. Nos dias do festival,
o Antigo Mercado receberá
a Feira Caminhos do Cambuci, com produtos do fruto
típico da Mata Atlântica. No
mesmo horário, no Clube
União Lyra Serrano, será
realizada a Feira de Artes,
Artesanato e Antiguidades.
A programação terá ainda
série de atrações culturais
em diversos espaços da vila,
aulas gastronômicas na antiga Padaria e o Bazar e Brechó
da Igreja Bom Senhor Jesus
de Paranapiacaba. A abertura oficial ocorrerá às 9h do
sábado (21), com a presença
do prefeito Paulo Serra.
A agenda cultural de Santo André no site: culturaz.
santoandre.sp.gov.br ou
mais através do telefone
4433-0652.

Detran
As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.
SP) em todo o Estado estarão fechadas neste sábado,
21 de abril, por conta do
feriado nacional do Dia
de Tiradentes. Os postos
Poupatempo e o Disque
Detran.SP também não
funcionarão na data.
Todas as unidades voltarão a atender em seus horários regulares na segunda-feira, 23 de abril. Antes
de ir ao posto, o Detran.SP
recomenda que o cidadão
confira o endereço e horário
de atendimento no portal
www.detran.sp.gov.br.
O Disque Detran.SP atende quem mora em cidades
com DDD 11 no 3322-3333.
Para as demais localidades, o
contato é o 0300-101-3333.

O prefeito Orlando Morando inaugurou, dia 19, uma
nova EMEB (Escola Municipal
de Educação Básica) no Jardim
Nazareth. A unidade amplia
em 500 vagas às crianças de 0
a 5 anos. Com o novo espaço, a
rede municipal de ensino conta
com 202 escolas, sendo 180
próprias e 22 parceiras. A unidade também foi integrada ao

Nova EMEB começa as aulas com entrega dos kits de uniforme e material escolar

programa Educar Mais, iniciativa
que expande a jornada escolar
de 5 para 9 horas todos os dias
da semana. Assim, a cidade
conta com 15 escolas dentro do
programa em 2018, beneficiando cerca de 4.280 alunos.
“Imagino o quanto os moradores do Jardim Nazareth
se julgavam esquecidos. Construção da EMEB abandonada

Coop seleciona para
programa social

e sem perspectiva pelo antigo
governo. Como pai também
ficaria indignado por ver esse
prédio largado, sem ter onde
deixar os seus filhos. Quando
assumimos a Prefeitura, descobrimos que a construção da
escola estava parada, pois a
empresa estava um ano sem receber. Uma das primeiras ações
de nossa gestão foi solucionar

esse problema, porque não se
pode começar obra nova sem
terminar as antigas. Fizemos o
ajuste financeiro e, a construção desta escola foi retomada
e agora vai beneficiar os alunos
desta região”, explicou o prefeito Orlando Morando.
A EMEB Jardim Nazareth foi
edificada no terreno da antiga
EMEB Prof. Sylvio Teles, que

atendia 56 alunos de 0 a 3 anos,
e que será homenageado ao
denominar a biblioteca do espaço. Em uma área construída de
3.400,00 m², a escola começa o
atendimento hoje, dia 20, com
306 alunos (194 de creche e 112
de Educação Infantil). A unidade
possui 72 funcionários e 23 salas
para o atendimento das modalidades berçário e infantil I ao V.

Proposta Técnica do Consórcio
para mananciais é aprovada
Divulgação

Divulgação

Processo seletivo ocorre até 18 de maio

Até o dia 18 de maio, a Coop
- Cooperativa de Consumo receberá projetos de Instituições
beneficentes interessadas em
participar do seu programa de
responsabilidade social, que
disponibilizou a verba de R$
350 mil. Os projetos devem
detalhar de forma clara os objetivos sociais, as necessidades da
instituição e as metas a serem
atingidas. Os dirigentes devem
enviar ainda uma série de documentos e demais requisitos que
podem ser conferidos no portal

www.portalcoop.com.br/social.
O processo seletivo está
aberto a entidades instaladas
em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema,
Mauá, Ribeirão Pires, São
José dos Campos, Sorocaba,
Tatuí e Piracicaba. O envio
da proposta de projeto e dos
documentos deve ser dirigido,
via Correios, à Rua Conselheiro
Justino, 56 Bairro Campestre
– 09070-580 – Santo André
– SP, aos cuidados da área de
Responsabilidade Social.

Iniciativa faz parte do Estudo Regional de Macro e Microdrenagem do Grande ABC

A proposta do Consórcio Intermunicipal Grande ABC para
elaboração de projetos básicos
e executivos para o combate a
enchentes em Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra avançou
mais uma etapa. Após receber
aval dos representantes do
Comitê de Bacias do Alto Tietê
no segundo semestre de 2017,
a iniciativa foi aprovada nesta
semana pelo agente técnico
do Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE), vinculado à Secretaria Estadual de

Saneamento e Energia.
O objetivo do Consórcio é
desenvolver um projeto regional nos municípios inseridos
100% em áreas de mananciais,
por meio da captação de recursos do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (Fehidro).
Ao atender a todos os requisitos técnicos, a proposta
apresentada em junho do ano
passado recebeu a aprovação
técnica, dependendo agora da
liberação de recursos para a
contratação de projetos pela

entidade regional.
"É mais um passo efetivo
do Consórcio. Uma demanda
importante que vai permitir um
amplo projeto para atingir às
cidades do Grande ABC localizadas em áreas de mananciais,
por meio da captação de recursos. Vamos seguir trabalhando
com empenho para consolidar
melhorias em toda a drenagem
da região", destacou o presidente do Consórcio e prefeito
de São Bernardo do Campo,
Orlando Morando.
Ricardo Trida/PSA

Santo André: Ruas do
Bairro Campestre
são recapeadas
O Rua Nova, maior programa de recapeamento realizado nas últimas duas décadas
em Santo André, finalizou as
obras na rua Vitória Régia e
em trechos das ruas Maria
Ortiz, Maria Úrsula e Diogo
Fernandes, no bairro Campestre. O pacote de intervenções
contemplou também a construção de galerias pluviais pelo
Semasa (Serviço Municipal de
Saneamento Ambiental de
Santo André), serviços de drenagem e construção de novas
bocas de lobo. O investimento
da Prefeitura para a realização

deste pacote de obras foi de
R$ 1,1 milhão.
O prefeito Paulo Serra
esteve presente no bairro
na manhã desta quinta-feira
(19), para conferir de perto
a conclusão dos trabalhos na
primeira ação do Rua Nova.
“Estamos aqui depois de várias
vistorias que realizamos, para
contemplar a primeira entrega
deste que será o maior programa de asfaltamento já visto na
cidade desde o ano de 1996.
Santo André tem muitas ruas
que necessitam de manutenção
e, com este olhar, focado na

Programa Rua Nova tem objetivo de recuperar 200 quilômetros de vias

gestão eficiente dos recursos,
chegaremos ao nosso objetivo
de atingir 200 quilômetros de
vias recuperadas até o final
desta gestão”, afirmou.
O programa realiza ainda

a recuperação do asfalto em
mais dois locais da cidade, na
avenida Guaratinguetá e na
rua Bertioga, no Jardim Alzira
Franco. Juntas, as três primeiras localidades contempladas

no programa Rua Nova somam
cerca de 5 km de vias e terão as
intervenções finalizadas neste
final de semana. O investimento realizado nestes outros dois
locais chega a R$ 2,5 milhões.
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São Bernardo segue crescendo na
abertura de novas vagas de emprego
Wheaton Brasil Vidros confirma aquisição de nova planta industrial e abertura de 500 postos de trabalho

Fundo Social
de São Caetano
inscreve para
novos cursos
Divulgação/PMSCS

Alunas no curso de lanches

Estão abertas as inscrições para quatro novos
cursos do Fundo Social de
Solidariedade: Tortas e Salgados, Reaproveitamento
de Alimentos, Design de
Sobrancelhas e Panificação. Com duração de seis
meses e aulas uma vez por
semana, cada um desses
cursos oferecerá 20 vagas
totalmente gratuitas para
munícipes (os materiais
também são doados pelo
Fundo Social).
Atualmente, a sede do
Fundo Social de Solidariedade abriga cursos de profissionalização nas áreas de
artesanato, estética e gastronomia, entre eles Pintura
(em tecidos, decorativas,
pátinas e em cerâmica),
Artesanato em Cabaças,
Artesanato de Natal, Bolsa
Artesanal, Bonecas de Pano,
Bordado com Fitas, Corte e
Costura, Manicure, Maquiagem Profissional e Design de
Sobrancelhas, Barista, Cozinha Doméstica, Panificação
(profissional e doméstica),
entre outros. O Fundo Social
fica na Rua Antonio Bento,
140 - Bairro Santa Paula.
Telefone: 4228-8930.

Santo André
tem Workshop
de Noivas
N o d o m i n go ( 2 2 d e
abril) no horário das 14 às
19 horas, o Clube Atlético
Aramaçan promoverá a 6ª
edição do Workshop de
Noivas e Debutantes, com a
finalidade de apresentar as
novidades do setor e seus
espaços para locação.
O evento é gratuito, aberto para associados e não
associados do Clube e já está
confirmada a presença de 25
empresas dos mais variados
segmentos, como aluguel
de roupas, maquiagem,
decoração, buffet, som,
filmagem e foto, gráfica e
mestre de cerimônia.
O Clube Atlético Aramaçan está localizado na
Rua São Pedro, 345 – Vila
América – Santo André. Mais
informações sobre o evento
pelo telefone (11) 4972-8200
ramal 8266.

A instituição do plano impactante da Prefeitura de São
Bernardo pela geração e preservação aos postos de trabalho,
aliado ao fomento de negócios
e aquecimento da economia,
consolidou mais um significativo resultado: a abertura de
500 novos postos de trabalho
na Wheaton Brasil Vidros, líder
de mercado no País na produção e decoração de utilidades
domésticas em vidro e que atua
no município desde 1962.
O anúncio oficial foi feito
nesta quarta-feira, dia 18, no
gabinete do prefeito Orlando
Morando, pelos diretores Peter Michael Gottschalk, Peter
Gottschalk Júnior e Renato
Massara Júnior, em meio à
reunião que também destacou o detalhamento da Lei
de Incentivo Fiscal da cidade,
aprovada no ano passado, que
justamente concede desconto
no IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano), a partir da
abertura de empregos. O novo
mecanismo oficial tem sido fator preponderante na retomada
do município ao potencial do
desenvolvimento econômico.
De acordo com os diretores da Wheaton, a empresa
acabou de adquirir a francesa
Verescense do Brasil, em um
plano estratégico para se soli-

Omar Matsumoto/PMSBC

O anúncio foi feito no gabinete do prefeito Orlando Morando, na quarta-feira, dia 18

dificar como uma das maiores
fabricantes globais de embalagens de vidro para a indústria
de perfumaria, cosméticos e
farmacêuticos. As operações
da Verescence, que ocorriam
no bairro da Água Branca, na
Capital, serão transferidas para
a planta de São Bernardo.
“Recebemos esta boa notícia
aqui (hoje) em um diálogo que
se pautou o fortalecimento da

USCS: inscrições para
Medicina e Odontologia

economia, com a Lei de Incentivo. Além da importância da
geração de empregos, mostra a
solidificação desta importante
empresa com São Bernardo.
Estes investimentos reafirmam
o potencial que a cidade tem,
depois de um período muito
ruim de debandada e enfraquecimento do setor”, comentou o
prefeito Orlando Morando.
Empregadora de 2.800

profissionais, a Wheaton é
uma empresa 100% brasileira e conta com uma linha
de produção estruturada,
com fabricação própria de
moldes e máquinas além de
uma completa estrutura de
decoração de frascos.
Um dos pilares do atual
plano de governo, as ações de
desenvolvimento econômico
e emprego têm registrado

avanços importantes na cidade desde o ano passado,
como a chegada de quatro
novas empresas do setor
produtivo (500 novas vagas
de emprego), além de expansão de postos de trabalho na
Scania e Grob. Além disso,
foram registradas as chegadas Novemp, M.Shimizu e
da NVC Lighting, que somam
mais 400 vagas preenchidas.

Prefeitura de Santo André retoma
obras do Hospital do Idoso
Ricardo Trida/PSA

Divulgação

USCS - unidade Barcelona na Avenida Goiás

A Universidade Municipal
de São Caetano do Sul está com
inscrições abertas para o vestibular dos cursos de Medicina
e Odontologia. As inscrições
vão até o dia 14/5 e a prova
ocorre em 10/6, no Campus
Barcelona (Av. Goiás, 3400). Os
interessados devem realizar sua
inscrição exclusivamente no
site da Fundação Vunesp (www.
vunesp.com.br). Para Medicina, a taxa de inscrição é de R$
350,00. Já para Odontologia, o
valor é de R$ 80,00.
O curso de Medicina oferece 60 vagas, em período integral. Já para Odontologia, serão
60 vagas no período matutino

e 60 vagas no noturno.
Os resultados dos candidatos classificados serão divulgados a partir das 15h do dia 27
de junho de 2018, pela Fundação Vunesp (www.vunesp.com.
br), no qual todos os candidatos
terão acesso também à sua
classificação individual.
As matrículas de primeira
chamada ocorrerão no dia 03
de julho, das 14h às 20h, exclusivamente no Campus Barcelona da USCS. Havendo vagas
remanescentes, a Universidade
divulgará 2ª e 3ª chamadas.
Os dois cursos são oferecidos
no Campus Centro (Rua Santo
Antônio, 50, Centro).

Prefeito Paulo Serra assina ordem de serviço

O prefeito Paulo Serra assinou no dia 15, a ordem de serviço para retomada das obras do
Hospital do Idoso, na Vila Luzita.
A construção do equipamento
de saúde teve início em 2011,
mas foi interrompida em 2014.
“O Hospital do Idoso é,
certamente, uma das obras
mais importantes dessa gestão.
Porque, além da localização
em uma região de grande demanda, vai contribuir para a
retomada da qualidade que
o Centro Hospitalar Municipal
merece, assim como a UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
do Centro, que será reaberta em
breve, e a UPA Bangu, que vamos

inaugurar dia 21 de abril, próximo sábado”, destacou o prefeito.
A obra contará com investimentos de R$ 7,5 milhões, sendo R$ 6,9 milhões provenientes
do governo federal, por meio da
Caixa Econômica Federal, e R$
600 mil de recursos investidos
pela Prefeitura. O novo hospital
contará com quatro pavimentos, 66 leitos e contemplará
atendimento de hospital dia,
farmácia, enfermagem, terapia
ocupacional, UTI com nove leitos, serviço social, fonoaudiologia, fisioterapia, fisioterapia
respiratória e acupuntura.
O equipamento está credenciado como hospital de re-

taguarda. "Isso significa que é
voltado para o atendimento de
pessoas que precisam de um
tempo maior de internação,
sob cuidados especializados,
perfil de atendimento mais
utilizado pelos pacientes idosos", explicou o secretário de
Saúde, Márcio Chaves.
De acordo com Paulo Serra, a entrega do Hospital do
Idoso está prevista para abril
do ano que vem. “A cidade
tinha mais de 20 obras paradas
quando começou esta gestão
e até o fim de maio não vai ter
mais nenhuma obra parada.
Estamos retomando todas”,
acrescentou.

Sesi de São Bernardo do Campo é reinaugurado
Após investimentos de R$ alunos do Ensino Fundamental
54 milhões, a escola do Serviço II (6º ao 9º ano).
Bairros(Sesi)
Paulicéia
e Jordanópolis
vãoa receber
coletaestrutuCom
ampliação
Social da Indústria
de São
Bernardo, localizada dentro do ral, a escola tornou-se a única
Centro de Atividades Albano do sistema no Estado a obter
Franco, no Parque dos Pássa- capacidade para dobrar a
ros, foi reinaugurada dia 14, oferta de vagas, que passaram
pelo prefeito de São Bernardo, de 1,5 mil para 3 mil. “O Sesi
Orlando Morando e pelo pre- é uma referência educacional
sidente do Sesi, Paulo Skaf. O para São Paulo e para o Brasil.
novo prédio ganhou 11 novas É um modelo que nos dá uma
salas de aula, nova biblioteca boa perspectiva em meio ao
com acervo atualizado, audi- clamor por uma melhor Edutório de 98 assentos e salas cação no Brasil, além de ser
multiuso, para atendimento de um projeto que tem grande

êxito e que garante sua presença já marcante na nossa
cidade”, enfatizou o chefe do
Executivo, durante cerimônia
de reabertura.
O complexo também ganhará no prazo de 60 dias a
primeira piscina semi-olímpica
coberta do sistema em todo o
Estado, passando a ser centro
de treinamento de atletas de
ponta como a primeira brasileira campeã mundial de natação,
Etiene Medeiros, além da nadadora Priscila Souza.

Ricardo Cassin/PMSBC

Orlando Morando e Paulo Skaf descerram placa

ABC, 20 de abril de 2018

Jornal da Região

05

Nada a Perder - Contra Tudo. Por Todos
é a cinebiografia do bispo Edir Marcedo
Filme conta a história do líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus
Divulgação

Santo André
tem Feira
do Livro
Santo André ganha a
primeira edição da Flita Feira do Livro da Temática
Ambiental, que acontecerá
até 22 de abril, no Parque
Celso Daniel. A atividade
é uma iniciativa inédita do
Semasa. Os objetivos são
difundir a leitura, ampliar os
conhecimentos e estimular
debates sobre as temáticas
ambientais atuais.
A Flita terá entrada
gratuita e atividades para
todas as idades. Além de
bancas de editoras, que
vão comercializar diversos
títulos a preços especiais,
haverá oficinas, contação
de histórias, bate-papo com
autores e exibição do documentário ‘Expedição pela
Bacia do Rio Doce’, uma
produção feita em parceria
com a Universidade Municipal de São Caetano do
Sul e a Fundação SOS Mata
Atlântica. As oficinas têm
vagas limitadas e as inscrições antecipadas podem
ser feitas no site do Semasa
(www.semasa.sp.gov.br).

Ator Petrônio Gontijo protagoniza o bispo Edir Macedo

Cinebiografia autorizada do
bispo evangélico Edir Macedo
(Petrônio Gontijo), empresário
fundador e líder espiritual da
Igreja Universal do Reino de
Deus e proprietário da Record
TV. Baseado nos livros da trilogia homônima, conta a história
do homem que enfrentou di-

versos momentos de turbulência enquanto perseguia sua
convicção. O filme tem a a história do Brasil principalmente
nos anos 80, 90 e 2000 como
pano de fundo, mostrando
passagens conflitantes da trajetória de Edir Macedo.
Desde as primeiras cenas

desta biografia, Edir Macedo é
apresentado como uma pessoa
diferente das demais. Ele sofre
bullying na infância por causa
da pequena deformidade na
mão. Quando começa a se
interessar pela palavra divina,
desafia o estilo de vida dos
colegas e das namoradas. Nas

primeiras pregações, incomoda
os pastores egocêntricos. Após
construir um império, sofre
represália de católicos e de
políticos em Brasília. O lema
“Contra tudo, por todos”, talvez pudesse ser reduzido para
“contra todos”. O protagonista
é o único homem verdadeira-

mente escolhido por Deus, já
que os outros “não pregam com
a mesma paixão”, como afirma
um personagem.
No elenco: Petrônio Gontijo, Dalton Vigh, Beth Goulart.
Duração: 130 min. Diretor: Alexandre Avancini. Distribuidora:
Paris Filmes. Gênero: Drama.

#Rindo com Hassum em São Caetano
De volta aos palcos e agora em versão fitness e sem
glúten, o comediante Leandro Hassum vem divertindo
o público em qualquer lugar
do planeta. O seu novo show,
#Rindo com Hassum, arranca
gargalhadas do público brasi-

leiro espalhado pelo mundo,
com passagens pelos EUA,
Canadá, Japão, Macaé e é
claro, Brasil. Com seu olhar
afiado, apesar da miopia, ele
faz humor sobre assuntos do
cotidiano que normalmente passam desapercebidos

pelas pessoas. E como tudo
pode acabar virando piada
nas suas mãos calejadas pela
academia, cada espetáculo é
único e conta com a interação
do público. O carisma, a sua
capacidade de improvisação
e a alegria em divertir o

público agora estão sem a
capa de gordura, mas com o
gostinho de sempre. Venha
se divertir, e de quebra ainda malhar o abdome, com
#RINDOCOMHASSUM.
O espetáculo será
apresentado nesta sexta-

-feira, (20), às 21 horas no
Teatro Paulo Machado de
Carvalho (Alameda Conde
de Porto Alegre, 840 - São
Caetano do Sul). Ingressos no
site: bilheteriaexpress.com.br
e informações com CA Produções: 2093-3176.

Toxina botulínica deixa a expressão mais leve

Toxina botulínica, mais
conhecida como Botox, é
uma neurotoxina produzida
por uma bactéria chamada Clostridium botulinum.
A toxina botulínica é usada
há anos por especialida-

Reações
Adversas à
Medicamentos
A Faculdade de Medicina do ABC organiza em 5
de maio a primeira edição
do “Curso de Imersão em
Reações Adversas a Drogas
- CIRAD”. A atividade terá
lugar no Anfiteatro David
Uip, no próprio campus
universitário, das 8h às
16h30, no próprio campus
universitário (Av. Lauro Gomes, 2.000, Vila Sacadura
Cabral - Santo André). Mais
informações e inscrições no
site https://bit.ly/2GSRstg
ou pelos telefones (11)
4992-7235 e 4436-2475.

des médicas como a neurologia e oftalmologia para
correções de contrações
musculares involuntárias.
Em 2002, foi liberado
pelo Ministério da Saúde
do Brasil para seu uso cosmético, e desde então, tem
sido muito eficaz, atuando
na paralisação dos músculos faciais que formam as
rugas, chamadas “rugas de
expressão”, aquelas que se
formam quando contraímos
os músculos. Com a interrupção da contração, ocorre
um relaxamento muscular e as rugas se atenuam.
A substância é injetada
em pontos específicos dos

músculos responsáveis pela
mímica facial, causadores
das rugas. Sendo assim, variam de pessoa para pessoa, sendo um tratamento
totalmente individualizado,
dose dependente e pode
ficar bem natural, deixando a expressão mais leve,
sem as indesejáveis marcas.
A maioria das pessoas tolera muito bem a sensação
de dor, porque utiliza-se
de uma agulha pequena e
muito fina e aplicação previa de anestésico tópico,
garantindo maior conforto.
E agora a parte boa: a toxina botulínica pode e deve
ser aplicada ainda jovem,

a partir da terceira década
de vida ou até antes. Isso
porque algumas pessoas
têm músculos muito fortes e
podem ter aparecimento de
marcas de expressão muito
cedo, logo após os 25 anos.
Os principais locais de
aplicação são a região frontal (testa), a glabela (entre as sobrancelhas), região periobitária (pés de
galinha), sorriso gengival
(sorriso muito aberto que
expõe a gengiva), contorno facial inferior (pescoço).
O efeito dura entre 3-6 meses
e vai saindo gradativamente.
Ao contrário do que alguns
pensam, o músculo não ficará

flácido quando o efeito acabar.
Em muitos casos, se feito
com a frequência correta,
6 em 6 meses, o músculo
se habitua a uma contração menor, podendo demorar a contrair como antes.
Não causa dependência, só
se for a dependência afetiva
pelo efeito positivo!!!
Por Dra. Carla Jamal
Khouri - DermatologistaCRM 115.622.
Clínica Azzi - Alameda
Terracota, 250 - CJ 304 - Cerâmica - 4224-2000 - www.
clinicaazzi.com.br

10 verdades sobre cirugia plástica no nariz
Conhecida como rinoplastia, a cirurgia plástica no nariz
é um procedimento cirúrgico
muito procurado para melhorar a harmonia facial. Mas
você sabia que essa operação
também vai muito além de
fins estéticos?
O cirurgião plástico Giancarlo Dall´Olio conta algumas
verdades sobre o procedimento que caiu no gosto de muitos
famosos por aí.
1 - O Brasil é um dos países
onde mais se realiza cirurgia
plástica no mundo. A cirurgia
no nariz ocupa a sétima posição do ranking nacional.
2 - 55% das cirurgias plás-

ticas no nariz feitas em todo
o mundo tem como motivo
melhorar a aparência em "selfies". É o que aponta estudo
recente da Academia Americana de Cirurgiões Plásticos
Faciais e Reconstrutores.
3 - O formato do nariz
geralmente é hereditário. A
rinoplastia pode mudar desde o tamanho até a ponta do
nariz caso seja muito grande,
caída ou arrebitada.
4 - A cirurgia só pode ser
feita caso o crescimento facial
esteja totalmente finalizado.
Isso ocorre em média a partir
dos 13 anos de idade.
5 - Durante o estudo pré

operatório exames de imagem
como a tomografia computadorizada pode auxiliar no
planejamento cirúrgico.
6 - Essa cirurgia também
pode corrigir ou melhorar
a dificuldade respiratória
causada por anormalidades
estruturais do nariz, como
o desvio de septo que geralmente ocasiona perda da
qualidade do sono, diminuição do olfato, do paladar e
da qualidade de respiração.
7 - Muitos pacientes que
sofriam de rinite e sinusite
notam melhoras drásticas no
quadro após a operação.
8 - Antes da cirurgia é ne-

cessário interromper o uso de
medicamentos como aspirina
e anti-inflamatórios.
9 - A cicatrização é um
processo lento. Pode levar
vários meses para que o
inchaço desapareça e até
um ano ou mais para que o
resultado efetivo seja percebido em sua totalidade.
10. É fundamental que
o médico escolhido para o
procedimento tenha uma sinergia com o paciente e seja
especialista pela Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica.
Sobre o especialista:
Doutor Giancarlo
Dall'Olio é cirurgião plástico

formado pela Faculdade de
Medicina do ABC. É membro da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica - SBCP,
Membro Titular do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões CBC e de membro ativo da
Sociedade Internacional de
Cirurgia Plástica e Estética - ISAPS, como mentor e
preceptor auxiliando na formação residentes de vários
países. Realiza cirurgias estéticas da face, contorno corporal e cirurgias reparadoras
em mulheres e homens.
www.giancarlodallolio.
com.br.
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Comitê Integrado de Segurança
combate criminalidade em Santo André
Grupo que integra forças policiais foi determinante para concretização de diversos programas

Semasa abre
seleção de
projetos
O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), abriu
concurso para selecionar
projetos ambientais. O valor disponibilizado para o
financiamento dos projetos
é de R$ 200 mil e cada um
dos projetos apresentados
poderá ser financiado até
o valor máximo de R$ 100.
mil. As propostas devem ser
apresentadas até o dia 30/5.
São três temas prioritários para a seleção dos
trabalhos: "Recuperação
de áreas degradadas de
interesse ambiental para o
município"; "Proteção, conservação e preservação de
recursos naturais (tanto na
área urbana, quanto na de
manancial)"; e "Incentivo/
promoção de práticas de
consumo responsável".
É importante ressaltar
que os trabalhos precisam
ser direcionados e executados em Santo André, e
independentemente da linha
temática, os projetos deverão apresentar educação
ambiental de forma transversal, conforme diretrizes
da Política Municipal de
Educação Ambiental.
Mais informações estão disponíveis em www.
semasa.sp.gov.br, na área
destinada ao Fumgesan ou
telefone: 4433-9923

A Prefeitura de Santo André
realizou dia 18, uma homenagem a policiais, guardas municipais e autoridades que integram
o Comitê Integrado de Segurança (CIS). Criado em janeiro de
2017, o grupo reúne representantes do setor da segurança
das mais diversas esferas, com o
objetivo de elaborar e executar
em conjunto estratégias de combate ao crime na cidade.
Desde a criação do Comitê,
foram realizadas 325 operações
no município, em 85 bairros,
por meio dos diversos programas realizados por meio
de parceria entre as forças
de segurança municipais e
estaduais. A cada força-tarefa
é realizado um mapeamento
da criminalidade, possibilitando uma melhor estratégia de
patrulhamento por rondas nas
regiões com maior registro de
queixas. A articulação das forças policiais foi determinante
para a concretização de diversas operações, como a Sono
Tranquilo, que atua no combate
à poluição sonora e aos pancadões e autuou até o momento
4.842 motoristas, em 35 bairros.
Também são iniciativas do
Comitê Integrado de Segurança
a Operação Delegada Municipal, que coloca GCMs em plan-

Julio Bastos/PSA

Prefeitura homenageou integrantes do Comitê Integrado de Segurança

tões escalonados em regime
de hora extra para reforçar a
segurança em bairros da cidade
e a Ponto Seguro, que atua nos
pontos de ônibus, com foco na
proteção ao trabalhador que
usa transporte coletivo muito
cedo. Outro resultado foi a adesão do município ao Detecta,
programa que sincronizou 19
câmeras de monitoramento da
cidade para identificar, por meio
da leitura da placa, veículos que

estão com queixa de roubo.
O prefeito Paulo Serra, presente na homenagem, destacou
o importante papel que o município retomou no último ano
com a integração das forças
policiais. “Resgatamos o papel
da Prefeitura, de participar da
segurança pública e de ter uma
boa interlocução com as forças
policiais. O mapa do crime é um
só e podemos com isso maximizar esforços e recursos, na fisca-

lização de atividades, reduzindo
os índices de criminalidade e
mostrando que este é um bom
modelo de gestão, que tem trazido bons resultados”, destacou.
A Guarda Civil participou
ativamente de todas estas operações, incluindo as organizadas
pela Polícia Militar, como a Força
Total, Integrada Metropolitana
e Paz Pública. O secretário de
Segurança Cidadã, José Oliveira
Pinto, destacou que, desde o ano

passado, o município passou a
exercer de fato seu papel fiscalizador, auxiliando no combate
à criminalidade. “Retomamos
esta atividade que torna novamente a Prefeitura um órgão
fiscalizador e com capacidade de
desempenhar papel importante
no combate à violência. Com isso
temos números que falam por si,
nós somos auxiliadores na melhoria da sensação de segurança
da população”, frisou.

São Bernardo: obras de hospital chegam a 36% de execução
Em ritmo acelerado, a
construção do futuro Hospital
de Urgência, situado no Centro
da cidade, chegou ao sexto
pavimento e 36% das etapas
concluídas de todo o projeto.
Em vistoria, o prefeito de São
Bernardo, Orlando Morando,
considerou o resultado satisfatório, salientando que o
projeto foi deixado paralisado
pela antiga gestão.
O novo equipamento de
Saúde irá substituir o Hospital
Pronto Socorro Central e disponibilizar o dobro da capacidade de atendimentos. “Hoje,

o Pronto Socorro da cidade
possui 152 leitos, quando o HU
estiver funcionando, teremos
250 leitos. Ou seja, com isso
iremos atender melhor os
pacientes, oferecendo muito
conforto”, explicou o prefeito.
Acompanhado do secretário de Saúde, Dr. Geraldo
Reple, e do coordenador Geral
da Unidade de Gestão e Projeto (UGP), Luiz Beber, o chefe
do Executivo vistoriou todos
os andares da construção e
também esclareceu que além
de melhorar a saúde de São
Bernardo, a cidade está ofere-

São Caetano começa vacinação
contra a gripe na segunda-feira
Divulgação/PMSCS

cendo mais oportunidades de
emprego à população.
“Atualmente, temos 180
funcionários atuando na construção do Hospital de Urgência e vamos chegar a 240
trabalhando indiretamente.
Quando estiver em pleno funcionamento, teremos 1.500
profissionais da saúde atuando nesse prédio. Estamos gerando novos empregos para a
nossa cidade e oportunidades
para à população”, salientou
Morando.O prazo do términos
das obras é em 2019 e o início
do atendimento será em 2020.

Omar Matsumoto/PMSBC

Projeto segue com serviços ativos

Daniela Lopes da Silva, com o filho Guilherme Lopes Sapata Alves

#vacinagripe
/minsaude
/minsaude
/minsaudebr
@minsaude

Centro Policlínico Gentil Rstom vacina até as 20 horas

A Secretaria de Saúde de
São Caetano a campanha de
vacinação contra a gripe na
próxima segunda-feira , dia 23.
O atendimento será feito nas
13 unidades de saúde do município, três delas com horário
estendido até as 20h.
A campanha, que segue
até o dia 1º de junho, começa
priorizando profissionais da
saúde pública, indígenas e
pessoas com 60 anos de idade
ou mais, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde,
seguindo-se outros grupos. A
imunização demanda 15 dias
para garantir a proteção.
A vacina protege contra

os três subtipos do vírus da
gripe que mais circularam no
último ano no Hemisfério Sul,
de acordo com determinação
da OMS (A/H1N1, A/H3N2 e
influenza B). É contraindicada
para pessoas com história de
reação anafilática prévia em
doses anteriores ou para quem
tenha alergia grave relacionada
a ovo de galinha e derivados.
Vacinação das 8h às 16h30
UBS Dr. Angelo Antenor
Zambom (Rua Vanda, 11); UBS
Caterina Dall’Anese (Rua Prates,
430); UBS Darcy Sarmanho Vargas (Rua General Estilac Leal,
58); UBS Dolores Massei (Rua
Senador Fláquer, 134); UBS

João Luiz Pasqual Bonaparte
(Rua Maranhão, 611); UBS
Maria Corbeta Segato (Avenida
Prosperidade, 671); UBS Moacir Gallina (Rua Casemiro de
Abreu, 560); UBS Dr. Ivanhoé
Esposito (Rua Flórida, 295);
Centro de Saúde Dr. Manoel
Augusto Pirajá da Silva (Rua Senador Roberto Simonsen, 282.
Vacinação das 8h às 20h00
UBS Amélia Richard Locatelli (Alameda João Galego,
01); Centro Policlínico Gentil
Rstom (Avenida Tietê, 301);
UBS Nair Spina Benedicts (Rua
Oswaldo Cruz, 1153); Centro
de Especialidades Médicas
(Rua Heloisa Pamplona, 269).

DE 23 DE ABRIL A 1º DE JUNHO
CONVOCADOS:
• PESSOAS COM MAIS DE 60 ANOS
• DOENTES CRÔNICOS
• GESTANTES
• MÃES NO PÓS-PARTO
• CRIANÇAS DE 6 MESES A MENORES DE 5 ANOS
• PORTADORES DE CONDIÇÕES ESPECIAIS
• PROFESSORES
• PROFISSIONAIS DE SAÚDE

