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Política

S. André

Cinema

Alunos da rede municipal
de ensino de Santo André vão
aprender conceitos ambientais
por meio do programa Horta
Educativa. Estudantes do primeiro ano do ensino fundamental
vão plantar e cuidar de plantas.

Pesquisa Ibope encomendada pela Band e divulgada
nesta semana mostra João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB)
tecnicamente empatados se for
considerada a margem de erro
de três pontos percentuais.

Estreou nos cinemas do ABC
o aguardado Vingadores: Guerra Infinita. No longa, Homem
de Ferro, Thor, Hulk e os Vingadores se unem para combater
seu inimigo mais poderoso, o
maligno Thanos.
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população tem 1ª vitória:
Justiça proíbe cobrança da
taxa do lixo na conta de água
A Justiça de São Caetano
proibiu que a taxa de lixo municipal seja emitida na conta de
água da cidade, como passou a
acontecer neste ano. Anteriormente, o tributo era cobrado no
carnê do IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano). A mudança
foi autorizada após a Câmara
Municipal aprovar a alteração
da autarquia de DAE (Departamento de Água e Esgoto) para
SAESA (Sistema de Água, Esgoto
e Saneamento Ambiental de São
Caetano). A decisão partiu da juíza Ana Lucia Fusaro, da 2ª Vara
Cível de São Caetano. Página 3

Projeto de iniciativa popular quer acabar com a taxa do lixo em São Caetano

Ubiratan Figueiredo cobra medidas
imediatas no CCZ de São Caetano

Prefeito Auricchio tirou cobrança do IPTU e passou para conta de água

Orlando Morando envia LDO de 2019
à Câmara no valor de R$ 5,1 bilhões
Omar Matsumoto/PMSBC

O vereador Ubiratan Figueiredo da ONG (PR) cobrou do prefeito José Auricchio Júnior uma série
de medidas de urgência a serem tomadas no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de São Caetano. De acordo com o parlamentar, o espaço está totalmente deteriorado e abandonado. Página 3

Prefeito levou pessoalmente a LDO na Câmara Municipal de São Bernardo

O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, efetuou a
entrega da LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) para o exercício

de 2019, no valor de R$ 5,1 bilhões, da Administração direta e
indireta. A formalização do ato
ocorreu na presidência da Câ-

mara na presença do presidente
do Legislativo, Pery Cartola,
parte dos vereadores, além dos
secretários municipais. Página 2
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Pesquisa mostra Doria com
24% das intenções de voto
O Ibope divulgou dia 24
pesquisa de intenção de votos
em São Paulo para o governo.
De acordo com a pesquisa encomendada pela Band, o ex-prefeito João Doria (PSDB) e Paulo
Skaf (MDB) estão tecnicamente
empatados. A margem de erro é
de 3%, para mais ou para menos.
João Doria (PSDB): 24%; Paulo
Skaf (MDB): 19%; Luiz Marinho
(PT): 4%; Márcio França (PSB):
3%; Rogério Chequer (Novo):
2%; Lisete Arelaro (Psol): 1%;
Alexandre Zeitune (Rede): 0%;
Brancos e nulos: 37%. Não sabem ou não responderam: 11%.

Comando

Reprodução UOL

Membros da Executiva Municipal tomaram posse

O secretário de Serviços
Urbanos de São Caetano
do Sul, Iliomar Darronqui,
retornou ao Partido da
República (PR), legenda
que sempre militou desde
a origem, inclusive quando
era o extinto PL. Iliomar
havia deixado o PR para
militar no PSD. Com as
últimas movimentações no
tabuleiro político, Fabio Palacio foi para o PSD e Iliomar
regressou à antiga "Casa".
O foco agora de Iliomar
é ajudar na eleição do filho
do chefe, o prefeito José
Auricchio Júnior (PSDB).
Tanto que Thiago Auricchio,
pré-candidato a deputado
estadual, participou da foto
oficial da nova executiva,
presidida por Iliomar.

Márcio França, Paulo Skaf e João Doria

Em São Caetano

Segurança pública é tema de debate
Produtiva, esclarecedora e com aproximadamente 50 munícipes dispostos a
trocarem opiniões e pontos de vistas que
tivessem, como finalidade, melhorar a
questão da segurança pública. Essa foi
a essência do debate organizado por
Eduardo Albuquerque, presidente do PRP
(Partido Republicano Progressista) de São
Caetano do Sul e promovido na noite de
segunda-feira, 23 de abril.
Para fundamentar ainda mais o diálogo, o advogado convidou Roberto José
Minozzi Nogueira. Entre outras passagens
de seu currículo, o Coronel comandou o
6º Batalhão de Polícia – CPAM 6 interinamente CPAM 8 e coordenou a operacional da Polícia Militar do Estado de São
Paulo. Nogueira também implantou, na
gestão do prefeito Luiz Olinto Tortorello,
o Policiamento Comunitário.

Em suas palavras de boas-vindas a todos, o presidente do PRP de São Caetano
apontou a necessidade, com urgência,
da volta do policiamento comunitário.
“Precisamos incentivar a participação
da população no combate ao crime, por
meio de denúncias anônimas. É necessária ainda a integração efetiva das polícias
e, paralelamente, um trabalho de inclusão social, fortalecimento na educação e
geração de empregos. Tudo precisa girar
em sintonia”, apontou Eduardo.
Já o coronel relembrou a todos que,
na gestão Tortorello, São Caetano era
referência na formação e no incentivo
do corpo de policiamento. “O soldado
precisa ser assistido, de modo que 20%
do efetivo deve ser destinado a manter a
corporação. É treinamento, que engloba,
obrigatoriamente, o aperfeiçoamento

não apenas técnico, mas também o psicológico. Quando um falta, todos perdem”,
explicou Roberto.
Duas importantes figuras públicas da
cidade também fizeram uso da palavra:
Jayme Tortorello, irmão do inesquecível
prefeito Luiz Tortorello e Fabio Palácio.

Ramon Ramos participa de repasse para entidade
preocupação social, durante o
Jantar de Aniversário realizado
em agosto do ano passado.
Com sede no bairro Rudge
Ramos, a MAT – Movimento
Amor e Trabalho, desde 1972,
tem como missão assistir e
promover de forma socioeconômica e educacional, pessoas
em situação de vulnerabilidade. “Agora, a associação
beneficente vai contar com
recursos financeiros extras –
um apoio fundamental para
o desenvolvimento do seu
importante trabalho na nossa
cidade”, comemorou o vereador Ramon Ramos.

Vereador participou de repasse para entidade do Rudge Ramos

Orlando Morando envia LDO de 2019
à Câmara no valor de R$ 5,1 bilhões
O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando,
efetuou nesta quinta-feira
(26/04) a entrega da LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício de
2019, no valor de R$ 5,1
bilhões, da Administração
direta e indireta. A formalização do ato ocorreu
na presidência da Câmara
Municipal na presença do
presidente do Legislativo,
Pery Cartola, parte dos vereadores, além dos secretários municipais José Luiz
Gavinelli (Finanças), Julia
Benício (Governo) e Luiz
Mário Souza (Procurador-Geral do Município).
Durante o encontro, o
chefe do Executivo discorreu que sobre o montante,
detalhando equilíbrio para
apresentação dos números.
“Fiz questão de entregar
para mostrar a harmonia

Omar Matsumoto/PMSBC

Expulsão
O atual governador de
São Paulo e pré-candidato
à reeleição Márcio França (PSB) esteve na última
quarta-feira (25) para receber título de Cidadão Diademense. Na ocasião, falou
sobre a expulsão do prefeito
de Rio Grande da Serra Gabriel Maranhão do PSDB. “
"Será que vai ter ficha para
expulsar todo mundo? Tem
outros que estão comigo,
mas não dizem publicamente", disse, sem citar nomes.
Ao que tudo indica ele se
referia ao prefeito de São
Caetano Auricchio (PSDB).

Candidatura
A família Pinheiro – que
estava mais sumida que sapato de padre – falou com
o jornalista Leandro Amaral,
da TV Grande ABC (canal 3
da NET). Leandro Pinheiro
(Pros), filho de Paulo Pinheiro (DEM), disse ao jornalista
que pode concorrer para deputado caso o pai desista da
disputa. “O partido vem me
namorando há um tempo e
estamos conversando. Se
meu pai não for candidato,
eu posso entrar na disputa",
disse. Segundo informação
de bastidor, o objetivo é ter
alguém da família Pinheiro
nas urnas. A prioridade é
o pai, que foi vereador por
quatro mandatos e prefeito
de São Caetano do Sul.
Concorrência
A Prefeitura de São Caetano do Sul indeferiu recursos
das agências de publicidade
participantes da concorrência pública e cancelou a
licitação. A partir de agora
uma nova concorrência será
aberta. É muito provável que
a atual administração fique
pelo segundo ano consecutivo sem poder divulgar suas
ações em jornal, revista, internet e outras mídias. Como
os prazos e recursos são
longos e já estamos praticamente em maio, não haverá
tempo hábil de encerrar o
processo este ano. Vale ressaltar que a publicidade da
Prefeitura esteve há mais de
20 anos com a agência dos
irmãos Cavassani.

Óptica Baraldi

Desde
1972

Laboratório Próprio

4224-5057 - 4229-5522
Prefeito destacou a harmonia entre os poderes Legislativo e Executivo

entre os poderes. O resultado mostra a diferença do
exercício atual com o próximo. Temos esta a expectativa
da melhora da economia e
outros fatores, calculando,
por exemplo, o recurso da
CAF (Cooperação Andina
de Fomento)”, destacou o
prefeito referindo-se ao con-
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trato de empréstimo entre a
prefeitura de São Bernardo
e a CAF, no valor de US$
125 milhões, para utilização
da retomada das obras de
mobilidade e infraestrutura,
conquistado no ano passado.
Em comparação com
o p r i m e i ro t r i m e st re d e
2017, a Prefeitura sofreu

com quedas na arrecadação
queda de 3,4% no ICMS (Imposto Sobre Mercadorias e
Serviços), a principal fonte
de receita de São Bernardo
do Campo.
A maior fatia da LDO ficou
com a Saúde, R$ 1,1 bilhão,
seguido da Educação (R$ 953
milhões) e demais setores.
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Na última terça-feira (24),
o vereador de São Bernardo
e líder do governo, Ramon
Ramos, participou ao lado do
prefeito Orlando Morando, da
doação de mais um cheque no
valor de R$ 10 mil realizada
pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS) de São Bernardo
do Campo para a MAT – Movimento Amor e Trabalho.
Ao todo, serão repassados
R$ 554,2 mil para cerca de 50
instituições sem fins lucrativos
que atuam dentro do município. O valor refere-se aos recursos angariados junto à iniciativa
privada e pessoas físicas com

Lixo
A contestada taxa do lixo
deve ganhar mais alguns
capítulos nas próximas semanas. Com o Projeto de Lei
de Iniciativa Popular (PLIP)
protocolado no último dia
03 de abril, pela Lei Orgânica de São Caetano a Câmara
tem um prazo de até 60 dias
para discutir o projeto. Nos
bastidores é dado como
certo que alguns vereadores
mudarão o voto e votarão
favorável ao projeto. O
prefeito Auricchio (PSDB) e
o articulador Gérsio Sartori
deverão ter muito trabalho
pela frente.

Saia justa
Por falar em Auricchio
ele esteve em duas agendas
seguidas com pré-candidatos ao governo do estado.
Na última sexta (20) reuniu-se com João Dória (PSDB).
No sábado (21), esteve com
Márcio França na festa de
aniversário do seu filho
Thiago. Fica a pergunta em
que palanque o prefeito
Auricchio estará durante
as eleições. Ou vai ficar em
cima do muro?
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Justiça proíbe cobrança da
taxa do lixo na conta de água
SAESA anunciou que manterá a taxa do lixo na fatura de água
Fotos: Arquivo

Fundo Social
entrega
diploma para
55 formandos
O Fundo Social de Solidariedade de São Caetano
do Sul realizou a formatura
de 55 alunos dos cursos de
Bolos e Doces, Panificação,
Comida Oriental e Design
de Sobrancelha no dia 19
de abril. A cerimônia foi na
sede da entidade e os alunos receberam diploma de
conclusão dos cursos das
mãos da presidente Denise
Auricchio e dos professores Bruna Sanches (Bolos
e Doces), Janete Marques
(Comida Oriental), José Cleverton Rodrigues (Design
de Sobrancelha) e Marcos
Pereira (Panificação).
“É sempre muito gratificante participarmos da
formatura de alunos, que
nos procuram para criar
condições de qualificação
profissional e melhoria de
renda. Estamos formando
pela primeira vez alunos
do curso de Panificação, um
curso novo aqui”, explicou
Denise Auricchio.

Abre e fecha
no feriado de
1º de Maio
Prefeitura – Não haverá
expediente de sábado a terça-feira (28/04 a 1º/05). Retorno na quarta-feira (2/05);
Atende Fácil – Sábado terá
expediente das 8h às 12h.
Não haverá expediente de
domingo a terça-feira (29/04
a 1º/05). Retorno na quarta-feira (2/05), às 8h;
Cartórios eleitorais e de
protestos - Não haverá expediente de sábado a terça-feira
(28/04 a 1º/05). Retorno na
quarta-feira (2/05);
Hospital Municipal Maria
Braido – Plantão 24 horas;
Hospital Infantil Márcia
Braido – Pronto-Socorro faz
plantão 24 horas;
Hospital São Caetano Plantão 24 horas;
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centro de Saúde
e Centro de Especialidades
Médicas – Não haverá expediente de sábado a terça-feira
(28/04 a 1º/05). Retorno na
quarta-feira (2/05);
SOS Cidadão 156 (ambulância, PM, GCM, Defesa Civil
e trânsito) – Plantão 24 horas;
Feiras Livres – Funcionamento normal;
Coleta de lixo (orgânico
e reciclável) – Será realizada
normalmente;
Parques municipais – Funcionamento normal;
Cemitério – Funcionamento normal;
Velório municipal – Funcionamento normal.
Piscinas públicas - Abrem
no sábado e no domingo (28
e 29/04).

Prefeito trabalha para manter tarifa do lixo

A Justiça de São Caetano
proibiu na semana passada
que a taxa de lixo municipal
seja emitida na conta de água
da cidade, como passou a
acontecer neste ano. Anteriormente, o tributo era cobrado
no carnê do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano).
A mudança foi autorizada após
a Câmara Municipal aprovar
a alteração da autarquia de
DAE (Departamento de Água

e Esgoto) para SAESA (Sistema
de Água, Esgoto e Saneamento
Ambiental de São Caetano).
A decisão partiu da juíza
Ana Lucia Fusaro, da 2ª Vara
Cível de São Caetano, que,
em seu despacho, afirmou
que a medida deve ser tomada "para evitar prejuízos
ao consumidor, que poderá
discutir judicialmente a legalidade da cobrança da referida taxa". A decisão é liminar

População quer a extinção da taxa do lixo

e atende pedido de munícipe
e um comércio da cidade, que
exigiram o desmembramento
da cobrança.
Em nota, o SAESA esclarece que, “em atendimento
à orientação do Ministério
Público, já iniciou estudos
técnicos para promover o
desmembramento da Taxa
de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos
dentro da Conta de Água.

Assim, as duas cobranças permanecerão na mesma fatura,
porém em códigos de barra separados. Em relação à decisão
da Justiça, esclarecemos que
não há qualquer proibição. No
próprio documento expedido
pela Juíza Ana Lucia Fusaro,
em 17 de abril de 2018, está
claro que a recomendação
do Ministério Público já fora
“acatada pelo SAESA”. E, como
já informado pela autarquia,

os estudos técnicos estão em
andamento e, em breve, a
nova forma de apresentação
da conta será devidamente
comunicada à população”.
PLIP - Ainda tramita na
Câmara de São Caetano um
Projeto de Lei de Iniciativa Popular para a extinção da taxa do
lixo. Apresentado no dia 03 de
abril deste ano, o projeto tem
regime de urgência e não pode
superar 60 dias para ser votado.

Ubiratan Figueiredo cobra medidas
imediatas no CCZ de São Caetano
O vereador Ubiratan Figueiredo da ONG (PR) cobrou
do prefeito José Auricchio
Júnior uma série de medidas
de urgência a serem tomadas
no CCZ (Centro de Controle
de Zoonoses) de São Caetano do Sul. De acordo com o
parlamentar, o espaço está
totalmente deteriorado e
abandonado, necessitando
de providências imediatas do
poder público. Em uma das
solicitações, Ubiratan solicita
plantão médico, funcionários
para limpeza e alimentação
dos animais ali mantidos durante os finais de semana
e feriados. “O CCZ fecha às
sextas-feiras e volta a funcionar somente às segundas.
Sábados, domingos e feriados
os animais também necessitam de vigilância, assistência,
limpeza, carinho e atenção”,
completa o vereador.
Em outro pedido, o parlamentar cobra a ampla

divulgação das Feiras de
Adoção realizadas no CCZ,
com a instalação de faixas
em pontos estratégicos da
cidade, cartazes nas escolas
públicas, unidades básicas
de saúde, próprios públicos,
bem como, a divulgação das
feiras no próprio site oficial
da Prefeitura. Na justificativa,
o vereador cobra também
mais ação da diretoria de
comunicação no envio de releases para a imprensa como
um todo. Na última feira de
adoção realizada no espaço,
nenhum animal foi adotado
e o índice de frequência de
adotantes vem caindo dia
após dia. Já no que se refere
à manutenção e reforma do
CCZ o vereador foi mais crítico. No pedido, cobrou providências imediatas para a
reconstrução do muro caído
há mais de 1 ano na parte de
traz do CCZ, a reconstrução
do telhado quebrado pela

queda de uma árvore da
Escola de Ecologia, a manutenção e troca das grades das
baias onde se encontram os
animais, nova pintura e novo
paisagismo do local. Na justificativa o parlamentar taxa
o local como “abandonado,
sujo, ficando os animais isolados do sol, a mercê de chuva,
frio e descaso”.
O vereador também criticou e cobrou a abertura
imediata das inscrições do
curso de voluntários para
caminhadas com os animais
do CCZ. “É inadmissível que
não se abram as inscrições,
não aceitam certificados de
cursos de outros estabelecimentos e não autorizam que
os protetores caminhem com
os animais por falta do curso.
Uma total falta de sensibilidade e respeito com os animais e
com os protetores”, completa.
O vereador solicitou também
a sensibilidade do prefeito

Alexandre Yort

Vereador cobrou melhorias do poder público

Auricchio para que seja construído baias com solarium,
permitindo que os cães tomem sol, corram, brinquem e
tenham contato com futuros

adotantes. Também solicitou
ao prefeito cobertores para o
frio que se aproxima, possibilitando aos animais noites mais
quentes no espaço público.

Programa Nossa
Nota distribui
R$ 60 mil em prêmios
Os primeiros ganhadores
do Programa Nossa Nota, da
Prefeitura de São Caetano
do Sul, receberam dez cheques de R$ 3 mil e um de R$
30 mil em cerimônia realizada no Palácio da Cerâmica,
na segunda-feira (23/04). O
prefeito Auricchio fez a entrega simbólica dos prêmios.
De 11 de dezembro
(quando foi lançado o Nossa Nota) até 31 de janeiro,
mais de mil consumidores
solicitaram a inclusão do
CPF em cerca de 6.500 notas
fiscais, totalizando quase R$
2 milhões em serviços pres-

tados por estabelecimentos
no município.
Vencedores - Foram contemplados no primeiro sorteio, realizado no dia 31 de
janeiro pela Loteria Federal,
Keiko Mezashi, Adriana Gonzalez Guerra Corrales, Aline
Caroline Camilo, Celso Luiz
Zanetti Junior, Erika Martin
Doja, Juliana Maria Coelho
Sturk, Manuela Bouza Santmaria, Thiago Paes Mella
e Ermelinda da Conceição
Milani. Ganhadora do prêmio maior, Keiko Mezashi
vive em São Caetano há
mais de 40 anos e diz que

Divulgação/PMSCS

Cerimônia foi realizada no Palácio da Cerâmica

perdeu as contas de quantas
notas fiscais solicitou. “Esse
dinheiro vai ser muito bem
investido”, diz.
Participação - O próximo
sorteio será no dia 30 de
junho. Para participar, o con-

sumidor deve se cadastrar
no site do Nossa Nota (www.
saocaetanodosul.sp.gov.br/
nossanota) e, depois, pedir
para incluir seu CPF nas
notas fiscais de serviço em
academias, salão de beleza,

escola particular, pet shop,
clínica odontológica, clínica
médica, estacionamento
e mecânica, entre outros.
No site, também é possível
acompanhar os seus cupons,
sorteios e ganhadores.
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Prefeitura reabre unidades de
saúde com novo padrão de qualidade
UPA Bangu passou por ampla modernização, beneficiando moradores do 2º subdistrito

Paranapiacaba
recebe série
de melhorias
Ricardo Trida/PSA

Sede do Corpo de Bombeiros

Na abertura do 15º Festival do Cambuci, Paranapiacaba recebeu uma série de melhorias. As sedes do Corpo de
Bombeiros, na avenida Fox e
da Guarda Civil Municipal, na
rua Campos Sales, passaram
por completa recuperação.
O Centro de Visitantes do
Parque Nascentes de Paranapiacaba também passou
por obras de melhoria e foi
apresentada uma novidade
para os apreciadores do cicloturismo: a Rota da Madeira.
O prefeito Paulo Serra
participou de cerimônia de
inauguração da sede recuperada do Corpo de Bombeiros,
junto com a primeira-dama e
presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Ana Carolina
Barreto Serra, o vice-prefeito
Luiz Zacarias e o secretário
de Meio Ambiente, Dozineti
Pereira. Após a cerimônia, o
prefeito visitou a feira de produtos de cambuci e também
os outros locais que passaram
por recuperação. Com relação às melhorias, o prefeito
lembrou que a Prefeitura
ainda tem à disposição R$ 25
milhões do PAC Cidades Históricas. “Mas vamos investir
na vila como fazemos hoje,
sem desperdícios. Precisamos
também da parceria com os
moradores e com a iniciativa
privada”, comentou.
Com um percurso de 34
km, a Rota da Madeira remete
ao início do século XX, quando a região foi produtora de
madeira utilizada em construções e na produção de carvão.
Totalmente sinalizado, o trajeto poderá ser percorrido a pé
ou de bicicleta, com partida
e chegada no Locobreque,
na entrada da parte baixa da
vila. Foi entregue a primeira
etapa da nova sinalização
turística, uma parceria com
o Ministério do Turismo e a
Caixa Econômica Federal.
Programação - O Festival
do Cambuci prossegue neste
fim de semana (dias 28 e 29),
das 8h às 17h, com série de
atrações culturais. Nestes
dias, o antigo Mercado e o
Galpão do Senai receberão a
Feira do Cambuci, com produtos do fruto típico da Mata
Atlântica preparado por empreendedores do Caminho
do Cambuci, UP Cambuci e
da Rota do Cambuci.

A Prefeitura de Santo André deu início à reabertura de
unidades de saúde da cidade
que tiveram seus serviços interrompidos para passar por uma
grande modernização, por meio
do programa Qualisaúde. Foi
inaugurada no sábado, dia 21,
a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Bangu, beneficiando
os moradores do 2º subdistrito.
“No final de 2016, o telhado desta unidade desabou e
naquela oportunidade ela não
foi reaberta. Nós herdamos
esse prédio fechado, poderíamos reabrir de um dia para o
outro, da forma que estava.
No entanto, escolhemos fazer
um plano ousado, com uma
qualidade de saúde diferente.
É um equipamento modelo,
o padrão de excelência desta
UPA é o que queremos levar
para toda a cidade”, afirmou o
prefeito Paulo Serra.
Com as diversas intervenções feitas no espaço, os pacientes terão à disposição um
novo padrão de atendimento.
O número de leitos passou de
20 para 33, sendo nove de UTI,
e foi implantado sistema informatizado, com distribuição de
senha eletrônica na recepção.
Além disso, a unidade conta
agora com separação dos espaços de atendimento de crianças
e adultos. A UPA tem capacida-

Ricardo Trida/PSA

Com intervenções feitas no espaço, unidade oferece 33 leitos, sendo nove de UTI

de para atender até 20 mil pessoas por mês, entre pediatria e
clínica médica. Haverá também
atendimento odontológico.
A Prefeitura realizou também troca das redes hidráulica,
elétrica e de gases (ar comprimido e vácuo). Houve ainda a
implantação de uma base descentralizada do SAMU e a reabertura da farmácia 24h, para
dispensação de medicamentos
aos munícipes. Além disso, os

Avenida é recapeada
no Alzira Franco

espaços foram recompostos
de forma a possibilitar maior
funcionalidade entre os setores
e acessibilidade para pessoas
com deficiência e mobilidade
reduzida. A rua Avaré, onde fica
a UPA, foi totalmente recapeada pelo programa Rua Nova.
Situação crítica - Um dos
mais importantes equipamentos de saúde do município, o
Pronto Atendimento Bangu
sofreu com deterioração de

sua estrutura nos últimos anos.
A situação ficou crítica a ponto
de oferecer risco à população,
o que levou ao fechamento do
equipamento em 2 de dezembro de 2016. Entre os diversos
problemas encontrados estavam
infiltrações, tubulações enferrujadas e portas de consultórios
com buracos, o que prejudicava
a privacidade dos pacientes que
passavam por atendimento.
As obras realizadas transfor-

maram o antigo Pronto Atendimento em UPA. Por determinação do prefeito Paulo Serra, o
projeto original de reforma passou por alterações, para ampliar
as intervenções e garantir uma
modernização mais significativa
do equipamento de saúde. Estas
mudanças resultaram no aprimoramento do projeto original,
levando a uma completa reformulação da unidade, que não
estava prevista anteriormente.

Projeto Moeda Verde
chega ao Núcleo Capuava
Ricardo Trida/PSA

Ricardo Trida/PSA

Asfalto novo na avenida Guaratinguetá

A Prefeitura entregou na
manhã do domingo, dia 22 recapeamento da avenida Guaratinguetá e da rua Bertioga,
no Jardim Alzira Franco, por
meio do programa Rua Nova.
Além do asfaltamento, as intervenções incluíram nova sinalização horizontal, recuperação de sarjetas e instalação
de rampas de acessibilidade.
As duas vias ganharam, cerca de 1,5 km de asfalto novo.
“Temos várias prioridades,
como Saúde e Educação, mas
a infraestrutura da cidade tem
ligação direta com a qualidade
de vida dos munícipes, com o

sentimento de cuidado e orgulho de viver em Santo André.
Começamos a tirar o Rua Nova
do papel e a cidade vai ficar
melhor, sem dúvida”, afirmou
o prefeito Paulo Serra.
Maior programa de asfa l ta m e nto re a l i za d o e m
S a nto A n d ré n a s ú l t i m a s
duas décadas, o Rua Nova
tem como meta recapear
200 quilômetros da cidade.
No dia 19, a Prefeitura entregou asfaltamento na rua
Vitória Régia e em trechos
das ruas Maria Ortiz, Maria
Úrsula e Diogo Fernandes,
no bairro Campestre.

Moradores trocaram materiais recicláveis por frutas, legumes e verduras

O Projeto Moeda Verde,
iniciativa inédita da cidade que
troca resíduos recicláveis por
alimentos do tipo hortifrúti,
está em expansão. Nesta terça-feira (24), famílias do Núcleo
Capuava passaram a receber a
ação quinzenal, que tem como
objetivos sensibilizar os moradores da comunidade para
a importância da separação
dos resíduos, para práticas de
consumo consciente, além de
combater a fome e a disposição
inadequada de lixo em pontos
de descarte irregular próximos
ao núcleo. Os moradores que
levaram recicláveis receberam

batata doce e mexerica, além
de verduras, e foram coletados
quase 140 kg de recicláveis.
A primeira troca no Moeda
Verde no Capuava contou com
a presença do prefeito Paulo
Serra, que explicou que o principal critério para a escolha
dos locais de implantação do
projeto é a existência de um
ponto de descarte irregular na
região. “Nosso critério inicial é
eliminação dos pontos de descarte irregular mais graves da
cidade. No Ciganos ficava o pior
e agora este aqui no Capuava.
O próximo será no Núcleo dos
Ciprestes”, disse prefeito.

O ponto de troca do Moeda
Verde no assentamento Capuava fica junto à avenida dos
Estados, na altura do número
11.300 (próximo à rua Arraial
do Cabo), o local recebe ações
de limpeza semanais por parte
do Semasa. De janeiro a março,
foram gastos cerca de R$ 200
mil para efetuar os serviços de
remoção de 1.131 toneladas de
lixo do espaço. A ação do Moeda
Verde no local acontecerá a cada
15 dias, sempre às terças-feiras,
a partir das 14h. Com o projeto, a
expectativa da autarquia, é além
de eliminar o ponto viciado, promover a revitalização da área.

Horta Educativa leva consciência ambiental a alunos
Alunos da rede municipal de de São Paulo e o Fundo Sode ensino de Santo André vão cial de Solidariedade de Santo
aprender conceitos ambientais André. A iniciativa é realizada
PaulicéiaHore Jordanópolis
vão receber
coleta
por meio doBairros
programa
em parceria
com as
secretarias
ta Educativa, lançado nesta de Educação, Saúde, Esporte
quinta-feira (26). Estudantes e Prática Esportiva, Craisa, Sedo primeiro ano do ensino masa (Serviço Municipal de Safundamental de 20 escolas vão neamento Ambiental de Santo
plantar e cuidar de plantas nas André) e Banco de Alimentos.
unidades onde estudam, parti“A Horta Educativa é um
cipando de um instrumento in- projeto que visa não apenas
terativo de educação ambien- ter a horta, ensinar a criança
tal, de forma interdisciplinar e a plantar, mexer na terra e a
vivenciada. O programa é fruto colher, mas também ensinar a
de um convênio firmado entre transformação do alimento, a
o Fundo Social de Solidarieda- importância de comer bem, já

que infelizmente hoje em dia
a gente conta com um tempo
tão corrido e às vezes a alimentação fica de lado. Isso traz
reflexos positivos enormes na
qualidade de vida e principalmente na saúde das crianças.
O objetivo da Horta Educativa
não é só manter a horta na
escola e as crianças cuidarem,
mas sim ir além, trabalhar também a educação ambiental e
alimentar”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Ana
Carolina Barreto Serra.

Ricardo Trida/PSA

Primeira-dama Ana Carolina participa de plantio com estudantes

ABC, 27 de abril de 2018

Jornal da Região

05

Vingadores: Guerra Infinita. Chega aos
cinemas do Brasil o 19º filme da Marvel
Marvel tem o maior encontro de heróis em um só filme
Divulgação

Audiovisual
A Prefeitura de São Bernardo, por meio do Centro de Audiovisual (CAV), recebe entre
os dias 2 e 5 de maio inscrições
para as oficinas gratuitas nas
áreas de animação, cinema e
televisão. A inscrição é gratuita
e realizada exclusivamente por
meio do site oficial do CAV
(www.cav.saobernardo.sp.gov.
br). Para participar é preciso
ter no mínimo 16 anos de idade completos e estar cursando
ou ter concluído o ensino
médio. Em maio, serão disponibilizadas dez oficinas:
colorização digital; introdução à ilustração; criação de
personagem para animação
e games; introdução a câmeras de vídeo; pintura digital;
laboratório de novas mídias;
montagem cinematográfica
e edição de vídeo; introdução ao desenho; linguagem
cinematográfica com ênfase
em montagem e consultoria
para finalização de projetos.
recebimento de consultoria.
Os detalhes de cada curso e as datas de início das
turmas podem ser consultados no link: www.cav.
saobernardo.sp.gov.br/oficinas-maio.Informações pelo
telefone 2630-7874.

Homem de Ferro e Thor fazer parte da super equipe de heróis

Quem assistir a “Vingadores: Guerra Infinita” dificilmente não será surpreendido.
Mesmo que a conclusão - em
partes - de uma história que
a Marvel constrói há 10 anos
nos cinemas não dê conta do
recado, a habilidade que os
estúdios da editora têm em

contar uma história coesa e
com sentimentos entre tantas
batalhas e explosões é notável.
Os irmãos Anthony e Joseph
Russo já haviam mostrado que
sabem unir diferentes histórias
em “Capitão América: Guerra
Civil”, mas provam agora que
refinaram suas habilidades com

o tempo. Afinal, conseguem um
resultado muito superior neste
terceiro “Vingadores”, no qual o
desafio era infinitamente maior.
Isso porque, dessa vez, não
são apenas os integrantes da
super-equipe – como Homem de
Ferro (Robert Downey Jr.), Thor
(Chris Hemsworth) ou Capitão

América (Chris Evans) – que dão
as caras. Com a presença de quase todos os heróis da Marvel nos
cinemas, incluindo os Guardiões
da Galáxia, a ação se espalha
por quase todo o universo. Eles
unem forças para impedir - ou
tentar, pelo menos - que o titã
Thanos, articulador por trás de

diversos vilões em filmes desde
o primeiro “Vingadores” (2012),
finalmente consiga seu objetivo
de coletar artefatos poderosos
para erradicar metade de toda a
existência. Com isso em mente,
é bom lembrar desde o começo: ninguém está seguro.
Fonte: g1.globo.com

Circo di Napoli está em São Caetano
A magia do circo está de
volta sob a lona do Circo di
Napoli. A trupe está instalada no estacionamento do
hipermercado Carrefour em
São Caetano. O Circo di Napoli
possui uma grande estrutura
familiar que mantém a magia do

circo da infância, mas também
acompanha o dinamismo dos
novos tempos. Com o passar dos
anos, houve uma modernização. Chegaram novos números,
equipamentos, mais tecnologia,
tudo para oferecer para o público um espetáculo primoroso,

cuja qualidade seja comparada
aos maiores shows do mundo.
Com 1 hora e 40 minutos
de duração - e 10 minutos de
intervalo -, o espetáculo envolve os mais variados artistas em números que atraem e
envolvem o público. Mágicos,

malabaristas e palhaço se revezam no picadeiro, trazendo
números divertidos e emocionantes. Apresentações
como a Báscula, Balé sobre
patins, Bambolê, Monociclo
garantem a magia do espetáculo. E o grande momento

do show fica por conta do
número com facas.
ENDEREÇO: Estacionamento do Carrefour São
Caetano - Rua Aquidaban,
s/n FundaçãoTelefones para
informações: 95927.8424 /
11.97129.3971

Alimentos e atividade física são aliados no combate à celulite

Cálcio do leite
Na correria do dia a dia,
está cada vez mais difícil manter uma vida saudável. É possível melhorar seu bem-estar
com uma simples mudança:
tomando leite. O produto é
uma das principais fontes de
cálcio e o consumo é essencial para todos os mamíferos.
"É recomendado para um
adulto o consumo de 3 a 4
porções, o que corresponde
a cerca de 1,2 mil miligramas
por dia, o equivalente a um
copo", explica ao SouBH a
professora de Nutrição do
UniBH Larissa Lovato.
Essa simples mudança
pode significar melhora da
saúde do cabelo, pele, ossose
músculos e mais disposição.

A Celulite, conhecida no
meio dermatológico como
Lipodistrofia Ginóide, é uma
alteração que deixa a pele com
aspecto de “casca de laranja”. Isso acontece devido ao
acúmulo de gordura, líquidos
e toxinas, deixando o local
com desníveis (ondulações e
retrações) e nódulos, que se

manifesta externamente através dos indesejados furinhos.
É muito comum nas mulheres,
geralmente após inicio da adolescência, pois a pele feminina
tem conformação diferente em
relação a dos homens. Além
disso, os hormônios femininos
tem uma parte da culpa na
formação da Celulite. Não é
preciso estar acima do peso
para ela aparecer, mesmo as
pessoas magras podem apresentar a lipodistrofia ginóide.
A celulite é mais comum em
torno das coxas, culotes e
nádegas, mas podem ser encontrada nos seios, abdômen
e braços. Nos casos iniciais
não há sintomas, mas se não
cuidada adequadamente a
região pode se tonar mais fria,
endurecida, dolorosa, além
da pele com aspecto irregular.

A intradermoterapia é uma
excelente opção de tratamento
(e manutenção) em todos os
casos de celulite. Com aplicação de enzimas que ajudam a
quebrar gordura, aumentar a
drenagem de líquidos na pele,
melhorar a firmeza e diminuir as retrações, o aspecto
ondulado da pele começa
melhorar, deixando-a mais lisa
e uniforme. Outras opções de
tratamento foram abordadas.
Sabemos que a alimentação
influencia muito, tanto para
piora, quanto para melhora do
aspecto da celulite. Então aqui
vão algumas dicas para ajudar
a controlar a Celulite:
Praticar atividades físicas,
evitar cigarros e bebidas alcoólicas; diminuir consumo
de sal, pois seu excesso causa
retenção de líquidos pelo

organismo; diminuir ingesta
de açúcares e doces, comidas
enlatadas, condimentadas;
diminuir ingesta de carboidratos simples (arroz, batata, macarrão, bolo, pão…);
aumentar consumo de água
para ajudar a eliminar as toxinas do organismo.
Alguns alimentos são aliados no combate a celulite,
pois estimulam a drenagem
linfática, tem ação anti-inflamatória, anti-oxidante,
alguns ajudam a acelerar o
metabolismo, a digestão e o
funcionamento do intestino.
Seguem alguns exemplos de
alimentos que irão ajudar no
tratamento da celulite:
1• Banana, abacaxi, abacate, maçã, frutas cítricas, frutas
vermelhas.
2• Legumes, principalmen-

te cenoura, abóbora.
3• Carne peixe e azeite
extra-virgem.
4• Arroz, farinha integral.
5• Gengibre.
6• Nozes, amêndoas, castanha do pará, soja.
7• Semente de girassol, de
linhaça.
8• Chá verde e de Cavalinha.
9• Leguminosas como feijão, lentilha, ervilha.
Antes de decidir por qualquer tratamento, consulte
sempre sua Dermatologista!

Por Dra. Cínthia Orasmo
Dermatologista
CRM 134.438/RQE 62.645.
Clínica Azzi - Alameda
Terracota, 250 - CJ 304
Cerâmica - 4224-2000
www.clinicaazzi.com.br

Perigo: conheça 8 tipos de plantas venenosas
Algumas são bonitas e até
perfumadas. Mas, cuidado,
elas são venenosas. No Brasil,
há dezenas de plantas tóxicas e
estima-se que ocorrem, aproximadamente, 2 mil casos de envenenamento por ano, no País.
As crianças são as principais
vítimas de intoxicação, muitas
vezes provocada por ingestão.
Os sintomas mais comuns
nos casos de envenenamento
por plantas tóxicas são coceira,
dormência na parte do corpo
onde teve o contato, vertigem,
enjoos, cefaleia, diarreia e
desidratação. Em casos extre-

mos, pode até levar à morte.
Em casos de incidente, é
importante procurar um médico
o mais rápido possível e recomenda-se levar uma amostra
da planta para auxiliar no diagnóstico e também na indicação
do tratamento mais adequado.
Abaixo, o Conselho Regional de Biologia - 1ª Região
(SP, MT, MS) aponta 8 tipos
comuns de plantas tóxicas no
Brasil e as reações que elas
podem provocar:
Aroeira - o contato pode
provocar bolhas, coceira ou
vermelhidão. Se ingerida,

pode causar problemas gastrointestinais.
Bico-de-papagaio - pode
causar enjoos, vômitos e diarreia, se ingerida. O contato
pode ocasionar inchaço na
boca, lábios e língua, dor em
queimação e coceira. Além de
irritação, inchaço das pálpebras e prejudicar a visão, em
contato com os olhos.
Chapéu-de-Napoleão - enjoos, tontura, vômitos, cólicas,
diarreia e dor em queimação
na boca são comuns se tiver
apenas contato com a planta.
Comigo-Ninguém-Pode

- a ingestão ou o contato
podem provocar sensação de
queimação, inchaço da boca,
língua e dos lábios, enjoo, vômitos e diarreia. Além de dificuldade de engolir e asfixia.
Se o contato for nos olhos,
irritação e lesão da córnea.
Copo-de-Leite - apresenta
os mesmos sintomas de intoxicação da planta Comigo-Ninguém-Pode.
Mamona - a ingestão das
sementes pode provocar enjoos, vômitos, cólicas e diarreia, inclusive sanguinolenta.
Em casos extremos, pode

ocasionar convulsões, levar ao
coma e também à morte.
Saia-Branca (Datura suaveolens L.) – ressecamento da
pele e da boca, vermelhidão,
pupilas dilatadas, taquicardia,
agitação, alucinação e elevação anormal da temperatura
do corpo são alguns dos sintomas provocados pelo contato,
além de também poder levar
à morte em casos mais graves.
Urtiga - o contato com os
pelos do caule e as folhas da
planta pode causar dor imediata, vermelhidão coceira e
bolhas pela pele.
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Prefeitura de São Bernardo propõe
leilão de terreno no Demarchi
Proposta é resultado de estudo técnico, que tem analisado espaços públicos e indicado destinação

GCM ganha 50
novas viaturas
São Bernardo apresentou
dia 20 a nova frota de veículos da Guarda Civil Municipal
(GCM), composta por 50
carros zero quilômetro, além
de cinco modelos reservas,
que irão reforçar o trabalho
de patrulhamento e combate
ao crime na cidade. As viaturas foram contratadas de
empresa locadora, vencedora
do pregão, em novo modelo
que garantirá mais eficiência
e economia. Todos os veículos
foram emplacados na cidade,
possibilitando a reversão de
impostos ao município.
Serão 35 veículos Polo
da Volkswagen, 10 Fiat Weekend, e 5 Trailblazer, produzidos pela General Motors.
A empresa vencedora, a CS
Brasil Transportes, propôs
preço de R$ 1,98 milhão para
o fornecimento dos serviços,
o que representou uma economia de R$ 2,27 milhões em
relação ao pregão inicial, estabelecido em R$ 4,26 milhões.

Em uma ação que busca
valorizar a utilização de espaços
públicos ociosos e também o
entorno destas áreas, a Prefeitura de São Bernardo tornou
pública licitação para alienação
de um terreno, localizado na
Avenida Maria Servidei Demarchi, bairro Demarchi, com área
total de 3.613,95 m², que há
mais de quatro décadas está
em poder do município e sem
qualquer utilidade.
O ato foi oficializado ao
obedecer a indicação do “Grupo de Trabalho de Alienação
de Próprios Municipais”, formado por agentes técnicos das
secretarias de Planejamento
Urbano, Finanças, Procuradoria-Geral do Município e
Serviços Urbanos, que tem
trabalhado periodicamente
na avaliação das localidades
públicas da cidade.
A área do bairro Demarchi
foi amplamente avaliada por
todas as secretarias da Prefeitura e, após constatação

de que não existem demandas na região que justifiquem
projetos para instalação de
equipamentos públicos, houve encaminhamento para a
comercialização junto ao setor
privado. Transcrito na matrícula sob nº 67.475, do 2º Cartório de Registro de Imóveis
de São Bernardo do Campo, o
valor mínimo da oferta a ser
apresentada pelo licitantes é
de R$ 4.782.194,21, correspondente ao valor de mercado
apurado na avaliação realizada por perito.
“Um local sem utilidade
é foco de vários problemas,
como ponto de criminalidade,
usuários de drogas, acúmulo
de lixo e demais situações
alarmantes. Sem a necessidade
de um projeto para ocupar a
área, o município vai viabilizar
a comercialização e assim captar recursos para auxiliar em
outras demandas”, destacou
o prefeito Orlando Morando.
A Prefeitura classificará

Omar Matsumoto

Vencedor será o licitante que apresentar a maior oferta

as propostas apresentadas
pelos licitantes em ordem
decrescente de valor e declarará vencedora a proposta
que apresentar a maior oferta.

Este é apenas um dos espaços
que a Prefeitura pretende
alienar para reorganização e
melhor aproveitamento do
espaço público. O grupo de

trabalho responsável pela
verificação das áreas tem de
maneira sistemática buscado
a melhor destinação para cada
uma delas.

Retomada da duplicação da Linha Camargo é autorizada
São Bernardo retomou
ontem, dia 26, as obras de
construção da pista dupla nas
margens do córrego da Linha
Camargo, viário que interligará
as Avenidas Osvaldo Fregonezi,
José Odorizzi e dos Flamingos,
no bairro Alves Dias. O trecho
fará conexão com o pacote de
obras de Mobilidade Urbana,
na região, como o futuro corredor leste-oeste e o viaduto

Castelo Branco.
O prazo para conclusão
da intervenção é de 90 dias,
estipulado pela empresa responsável. Esta é mais uma
obra herdada inacabada pela
gestão anterior. O recomeço
foi possibilitado após analise
do contrato pela Procuradoria
Geral do Munícipio (PGM),
renegociação e reajuste de
valores do contrato de apro-

ximadamente R$ 900 mil, que
compreende 1,3 mil metros
de extensão.
No ato da assinatura da
ordem de serviço, com a
presença dos secretários municipais, vereadores da base
aliada e moradores do bairro,
o prefeito Orlando Morando
considerou um importante
avanço para São Bernardo.
“Além de devolvermos a se-

gurança e a fluidez no trânsito na Avenida Humberto
de Alencar Castelo Branco,
estamos proporcionando a
melhora da infraestrurura e
o crescimento de forma ordenada em nossa cidade”, declarou o chefe do Executivo.
Segundo o secretário de
Transportes e Vias Públicas,
Delson José Amador as novas
vias servirão como alternativa

tanto para os veículos leves
como os pesados, que se locomovem atualmente, apenas
pelas ruas do bairro, com economia de tempo e combustível. “Esta região possui muitas
transportadoras, indústrias e
fábricas, que passam a aliviar
o tráfego na Castelo Branco e
nas transversais no acesso às
Rodovias Anchieta e Imigrantes”, completou.
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