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Política

S. André

Cinema

Santo André lançou o novo
aplicativo voltado aos usuários de
ônibus. O Santo André Mob concentra em uma única plataforma
diversas funcionalidades como
o monitoramento do horário de
chegada e percurso dos ônibus.

O vereador César Oliva (PR)
solicitou a Secretaria Municipal
de Serviços Urbanos - SESURB
- a inclusão no contrato de locação de veículos duas motos
a mais para a Polícia Militar de
São Caetano do Sul.
Pág. 02

Auricchio sanciona
calote de S.Caetano
ao Consórcio do ABC
Divulgação

Paulo é conhecido como um
dos perseguidores de cristãos
mais cruel. Tudo muda quando
ele tem um encontro com Jesus
e, a partir desse momento, o jovem se torna um dos apóstolos
mais influentes do cristianismo.
Pág. 06

Pág. 05

Dia das Mães deve ser o
melhor dos últimos 3 anos
para o comércio do ABC
O melhor Dia das Mães em
três anos é a expectativa para
o comércio do Grande ABC,
que deve movimentar R$ 132
milhões em vendas de presentes, segundo Pesquisa de
Intenção de Compras apurada
pela Universidade Metodista
de São Paulo. O volume representa crescimento real (descontada a inflação) de 16%
em relação ao ano passado.
Os consumidores pretendem
desembolsar R$ 191 em média
por presente. Página 6

Prefeito Auricchio sancionou projeto que foi aprovado na Câmara

Ex-presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC,
o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), confirmou o calote no repasse para a entidade e abriu o caminho para
que o município seja o segundo a deixar o colegiado. Página 3

Consumidor pretende gastar R$191 por presente

São Bernardo retoma todas
as obras de mobilidade

Amigos e familiares de Fabio Palacio
doam alimentos para instituições
Divulgação

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, assinou ordem de serviço para a retomada das
obras de construção de viaduto sobre a Praça dos Bombeiros, no bairro Irajá. A estrutura conectará
as avenidas Rotary e Luiz Pequini, transpondo a praça e aliviando o fluxo de veículos. Página 4

Projeto CreR e Grupo Luz receberam os alimentos não perecíveis na última semana

Estimular a cultura de doação, essa foi a intenção de Fabio
Palacio ao propor a amigos e
familiares que substituíssem os
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presentes para o seu aniversário por quilos de alimentos não
perecíveis para serem doados a
instituições do Grande ABC. A en-

trega foi realizada pessoalmente
por Palacio, que aproveitou para
conhecer melhor as necessidades
dos grupos atendidos. Página 3
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Ex-diretora do MEC é a nova
secretária da Educação de SBC
O prefeito Orlando Morando empossou, na sexta-feira
(04/05), a professora Silvia
Donnini como secretária da
Educação. A nova titular, que
até então estava no Ministério
da Educação como diretora de
Formação e Desenvolvimento
dos Profissionais da Educação
Básica, substitui a professora
Suzana Dechechi. Em sua fala,
a nova secretária da Educação
ressaltou que São Bernardo
falou em dar um salto de qualidade além do IDEB, já que a
cidade possui uma média alta,
conquistando 6,8 em 2015.

Ricardo Cassin/PMSBC

CPTM disse que vai adequar estação
A professora Silvia Donnini e o prefeito Orlando Morando

Ponto de Vista

Fake News pode comprometer seu emprego
Por Fernanda Andrade
Uma das maiores preocupações do
mundo digital, atualmente, são as fake
news. No ambiente de trabalho, elas
eram conhecidas como a “rádio-peão”.
São informações falsas proliferadas sem
a preocupação com sua origem ou veracidade. Para combatê-las, nada melhor
que o senso crítico e a educação virtual.
Devido ao grande avanço da tecnologia e internet, tornou-se comum receber
fake news em mensagens no WhatsApp e
nos feeds de notícias do Facebook, Twitter e demais redes sociais. Elas podem
ser usadas para aplicar golpes, espalhar
vírus e dúvidas infundadas, influenciar
opiniões e até manipular o cenário político. Só para ter uma ideia do tamanho do
problema, o compartilhamento de fake
news deve começar a ser punido com
multas e até a prisão em alguns países.
No Brasil, por hora, seu maior impacto
talvez seja na vida profissional de quem
espalha essas informações falsas.

CPTM garante acessibilidade
na Estação São Caetano

As fake news que você repassa podem
ser veneno para sua carreira. Não se deve
acreditar em tudo que se lê, pois ao espalhar essas notícias falsas sua imagem se
atrela a elas. Isso compromete emprego,
chances de recolocação, e até mesmo a
imagem profissional a longo prazo.
Antes de clicar em “compartilhar” ou
“publicar” algo, é bom pensar nas consequências. Tudo que é dito online, sobretudo se estivermos em uma rede social
profissional, pode e será usado contra
ou a seu favor. Uma boa dica é sempre
checar a fonte, verificar se ela veio de um
veículo que garanta credibilidade.
É importante se tomar muito cuidado ao compartilhar notícias com base
apenas em um título chamativo, ou uma
opinião pouco embasada, sem ao menos ler a informação completa, e buscar
saber se aquilo condiz com a realidade.
Não encaminhe áudios sem fontes, não
compartilhe correntes sem checar a veracidade dos fatos e preste muita atenção

no endereço da notícia. Evite sites conhecidos por serem sensacionalistas e preste
atenção na formatação e na ortografia da
matéria, dentre outros cuidados básicos.
Outro ponto de atenção são as informações ligadas à política. Se possível,
não compartilhe informações desse
tipo, sobretudo em redes profissionais.
Elas são sempre controversas, mexem
com pontos de vista de muitas pessoas,
e às vezes até quando são informações
verdadeiras, corre-se o risco de ofender
alguém, inclusive seu empregador.
No final de contas, se você publica
algo falso ou ofensivo, mesmo que posteriormente apague, isso será visto por um
número considerável de pessoas. O cuidado deve ser prévio e algumas dicas são
bem vindas: não leia só o título, verifique
o autor, verifique se conhece o site e se
o mesmo é confiável, observe se o texto
contém erros ortográficos, veja a data
de publicação, verifique outras fontes e
tome cuidado com o sensacionalismo.

O vereador Ubiratan Figueiredo da ONG (PR) requereu à CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos,
estudos para a implantação
de escadas rolantes e/ou
elevadores na estação ferroviária Prefeito Walter Braido,
em São Caetano do Sul. A
estação atende a Linha 10 –
Turquesa. De acordo com o
parlamentar, “a estação não
possui acesso para deficientes físicos, não possui escadas
rolantes, nem elevadores,
o que ocasiona constrangimento a idosos, cadeirantes,
e usuários com mobilidade
reduzida que utilizam do
transporte público no dia a
dia ou com bagagens grandes
e pesadas”, completou.
Em resposta ao pedido do
vereador, a direção da CPTM
informou, via ofício, que a
Estação São Caetano estará
incluída no conjunto de medidas a serem realizadas visando a adequação das estações
da CPTM no tocante à acessibilidade. Também informou
que a Estação São Caetano
terá projeto funcional e abrirá
processo licitatório para contratação do projeto executivo. Concluiu, ainda, que em
atendimento às condições

de acessibilidade, o projeto
atenderá elementos de circulação horizontal e vertical
que garantirão às pessoas
com mobilidade reduzida o
acesso à estação e a travessia
entre as plataformas. O ofício
foi assinado pelo diretor presidente da CPTM.
Autor do requerimento
que solicitou as melhorias,
Ubiratan Figueiredo da ONG
(PR) comemorou a notícia. “É
uma conquista e tanto. Nosso
mandato mais uma vez trouxe
bons resultados para os cidadãos e usuários da Estação São
Caetano, principalmente para
aqueles que necessitam de
acessibilidade. Estou muito feliz com a notícia, quem ganha
é a cidade de São Caetano do
Sul”, concluiu. A notícia também foi muito comemorada
pelos usuários. A moradora de
São Caetano do Sul, senhora
Célia Rodrigues, aplaudiu a
iniciativa, apontando as dificuldades da atual estação,
“hoje é muito difícil subir essas
escadas com malas de viagens,
não dá! Temos que pedir ajuda
para alguém do lado, sempre.
Agradeço o vereador por olhar
para essa situação e parabenizo a empresa pela iniciativa”,
concluiu a moradora.

César Oliva solicita duas motos
para a Polícia Militar de SCS
O vereador César Oliva souberam da necessidade.
(PR) solicitou a Secretaria A partir desta demanda,
Municipal de Serviços Ur- os membros da Comissão,
banos - SESURB - a inclusão cada qual, foram atrás de
no contrato de locação de diferentes alternativas para
veículos duas motos a mais resolver a questão, que por
para a Polícia Militar de São fim chegou a SESURB.
"A Segurança é uma de
Caetano do Sul. A indicação
visa suprir a necessidade da minhas principais bandeiPM que atua no Município, ras e vou ajudar em tudo
que acabou perdendo este que estiver ao meu alcance
ano na redistribuição do sempre com a finalidade de
Estado duas motocicletas garantir a maior cobertura
das oito que servem para possível para evitar e coibir a
rondas, e não impactar ne- criminalidade. Não podemos
gativamente as estatísticas ter nenhum "buraco" em
com o aumento da crimi- nossa Segurança Pública. A
Polícia Militar tem mão de
nalidade.
O edil, que também é obra parada para isso e eu
Presidente da Comissão de acredito que a SESURB não
Segurança da Câmara de São deixará este tema de lado
Caetano do Sul, se reuniu e conseguiremos as motos
com a Comissão e o Capitão para colocar à disposição de
Razuk Maluf, Capitão da nossa Polícia Militar", afirma
Polícia Militar da cidade e César Oliva.
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Auricchio confirma calote de
São Caetano ao Consórcio
Prefeito sancionou lei aprovada na Câmara que veta o repasse de recursos

Mauá e Jardim
São Caetano
recebem ação
da Prefeitura
Em sua terceira edição,
o programa “Governo em
Movimento” da Prefeitura
de São Caetano do Sul levará
informações e atendimentos
públicos aos cidadãos dos
Bairros Mauá e Jardim São
Caetano, além de colher
sugestões e demandas dos
munícipes. As ações começam na terça-feira (08/05) e
seguem até sábado (12/05).
De terça-feira (08/05) a
quinta-feira (10/05) haverá
o Espaço de Atendimento ao
Público, com orientações ao
empreendedor, entrega de
currículos e solicitação de
cestas básicas, no estacionamento da EMEF Ângelo
Raphael Pellegrino (Rua Estrada das Lágrimas, 1.656,
Bairro Mauá), das 9h às 17h.
Na quinta e sexta-feira
(10 e 11) haverá oficina gratuita de Lanches Naturais,
oferecida pelo Fundo Social
de Solidariedade, das 13h30
às 16h. Inscrições pelo telefone 4228-8930.
No sábado (12), uma
equipe percorrerá as ruas
dos Bairros Mauá e Jardim
São Caetano, pela manhã,
com trabalho de porta em
porta, levando informações
e recebendo as demandas
por serviço.
Também no sábado, das
9h às 13h, a EMEF Ângelo
Raphael Pellegrino estará
de portas abertas para a
população, com uma programação variada e gratuita.
Haverá atendimentos nos
postos do Atende Fácil e Saesa, aferição de pressão e glicemia, brinquedos infláveis
e as ações “Comando Contra
Pragas” (combate a mosquito, ratos e escorpiões).

Zig-Zag
Disque ajustes e
consertos de roupas

ATENDIMENTO
2ª a 6ª das
08 às 17 horas
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08 às 13 horas
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Ex-presidente do Consórcio
Intermunicipal, o prefeito de
São Caetano, José Auricchio
Júnior (PSDB), confirmou o calote no repasse para a entidade
e abriu o caminho para que
o município seja o segundo a
deixar o colegiado.
O tucano sancionou nesta
semana a lei aprovada no dia
19 pela Câmara e que vetava
a transferência de recursos.
O corte na contribuição foi
inicialmente proposto pelo
governista Edison Parra (PSB)
e suprimiu R$ 1,2 milhão anual
ao Consórcio. Auricchio poderia ter vetado a modificação à
medida, reinserindo automaticamente a transferência.
Em tese, a sanção não caracteriza a desfiliação de São
Caetano do Consórcio, que
depende de aprovação explícita
do Legislativo. Além disso, o
tucano pode usar de alternativa
para custear o rateio mensal ao
colegiado, como abrir créditos
suplementares ao Orçamento.
Na prática, o calote nas contribuições pode ser encarado
como sinalização de que o município estaria prestes a deixar
o Consórcio, seguindo a mesma
decisão tomada pelo prefeito
de Diadema, Lauro Michels

Divulgação

Quando foi presidente da entidade em 2009, Auricchio valorizou o trabalho de integração da região

(PV), no ano passado.
Oficialmente, Auricchio tem
evitado assumir influência na
iniciativa. Questionado sobre o
assunto, o prefeito negou participação do Paço na emenda
aprovada pela Câmara. “O governo não se mete em projetos
do Legislativo”.
Contradições - Auricchio foi

Cise JNB é
entregue revitalizado

alçado à presidência do Consórcio em 2009, durante sua
segunda gestão em São Caetano. Naquele ano, a alíquota de
contribuição das sete cidades
era de 0,5% da receita corrente
líquida, bem acima do 0,17%
nos dias atuais – e, antigamente, a estrutura era menor e não
existia, por exemplo, a Casa do

Grande ABC em Brasília. Também naquela ocasião, Auricchio
liderou as mudanças na personalidade jurídica do Consórcio,
transformando-o em entidade
pública. A alteração permitiu
que o colegiado passasse a receber recursos públicos.
Ao assumir o posto na época, Auricchio enalteceu a união

dos municípios. “A promessa
que fica é de trabalhar. Trabalhar nas questões de integração, nas questões que tragam
de fato temas importantes para
a região”, afirmou.
Fonte: DGABC (04/05/18)
– escrito por Júnior Carvalho
e Raphael Rocha.

Concurso Miss e Mister Terceira
Idade tem inscrições abertas
Divulgação

Letícia Teixeira/PMSCS

CISE João Nicolau Braido completou 26 anos em abril

A Prefeitura de São Caetano
entregou dia 27/04 para os
cerca de 600 associados do CISE
(Centro Integrado de Saúde e
Educação da Terceira Idade) João
Nicolau Braido (JNB), as obras de
revitalização da unidade.
Além da pintura de todas
as dependências, foi feita
a revisão elétrica geral do
prédio, no esgoto, hidráulica

e águas pluviais. No telhado,
foi efetuada a limpeza e o
conserto de calhas. O valor
utilizado, proveniente dos
cofres públicos, foi da ordem
de R$ 90 mil. As obras foram
realizadas pela Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos).
Fundado no dia 4 de abril
de 1992, o CISE JNB acabou de
completar 26 anos.

Apresentação de dança do Concurso Miss e Mister São Caetano 2017 com o tema “Noite Latina”

O tradicional concurso Miss e
Mister Terceira Idade São Caetano está com as inscrições abertas
até o dia 01/06. A edição 2018
terá o tema “Discoteca”, com os
clássicos que marcaram os anos
1970 e 1980. O concurso será
no dia 19 de agosto, às 19h, no
Cise (Centro Integrado de Saúde
e Educação da Terceira Idade)
João Nicolau Braido.

Poderão concorrer aos títulos de beleza pessoas com
60 anos de idade ou mais,
residentes de São Caetano do
Sul e matriculadas em um dos
quatro Cises do município, no
Clubinho ou na UniMais. Basta
levar a carteirinha do Cise a um
desses postos de inscrição. Não
serão aceitas inscrições dos
Misters e Misses Terceira Idade

anos 2015, 2016 e 2017.
Os ensaios terão início em 19
de junho, no Cise João Nicolau
Braido, às terças e quintas-feiras,
das 9h às 11h. No primeiro encontro será entregue o regulamento
de participação. Além da Miss e
do Mister São Caetano, também
serão selecionados o Primeiro e
Segundo Príncipes e Princesas e,
ainda, a Miss e o Mister Simpatia.

Fabio Palacio entrega
doações para duas
entidades do ABC
Fabio Palacio aniversariou
no dia 25 de março, mas somente nos últimos dias ele
pôde, de fato, receber o seu
presente. A semana foi marcada pela entrega das centenas
de quilos de alimentos não perecíveis doados por parentes e
amigos no seu aniversário. Cercado pelos sorrisos e carinho
das pessoas beneficiadas pelos
Projeto CreR e Grupo Luz, Palacio ouviu a história e os desafios
dessas instituições que contam
com a solidariedade e o voluntariado para desenvolverem
suas atividades. O que era para
ser uma prestação de contas
aos doadores, transformou-se
numa experiência de troca e
aprendizado.
“É necessário ultrapassar-

mos a ideia de que renúncia
fiscal e caixinha de doações
para instituições são as únicas
formas de apoiar uma causa
social. Essas instituições promovem transformação e inclusão
social com resultados incríveis,
para isso precisam tanto dos
produtos em geral – que podem
ser alimentos, roupas de cama
e banho, produtos de higiene –
quanto da atenção e do tempo
das pessoas que gozam de
uma situação de saúde, social
ou financeira, melhor do que
aquelas que estão ali sendo
beneficiadas”, explica Palacio.
Para os mantenedores, a
captação de recursos é o principal empecilho na manutenção
das instituições e, por isso, contam com ações inovadoras para

Divulgação

Fabio visitou as entidades beneficiadas com as doações

atrair a atenção da sociedade
para suas causas. As doações
recebidas nesse dia, feitas pelos
convidados de Fabio Palacio e
entregues pessoalmente por
ele, é uma das formas possíveis
de estimular a criação de uma
cultura de solidariedade.
“Cultura de solidariedade é
um sentimento que podemos
despertar nas pessoas para que

atuem como agentes de transformação a partir das ações
individuais de doação direta
até as ações coletivas nas quais
grupos empresariais utilizam
suas estruturas para estimular a
arrecadação coletiva ou, ainda,
a venda de produtos cuja renda
é revertida para essas instituições”, reforça Palacio.
As entidades beneficiadas

com essa ação foram o Projeto CreR, de assistência social
fundada por um grupo de pais
de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, localizada
em Santo André, e o Grupo
Luz, abrigo de idosos em São
Caetano do Sul. Ambas as
instituições não possuem fins
lucrativos e são mantidas por
grupos voluntários e doações.
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São Bernardo retoma todas
as obras de mobilidade
Prefeito Orlando Morando autorizou construção de estrutura que conectará avenidas Rotary e Luiz Pequini

Emprego
Cidadão
completa
1 ano
Gabriel Inamine

O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, assinou nesta quinta-feira (03/05) a ordem
de serviço para a retomada das
obras de construção de viaduto
sobre a Praça dos Bombeiros,
no bairro Irajá. A estrutura
conectará as avenidas Rotary e
Luiz Pequini, transpondo a praça
e aliviando o fluxo de veículos
que circulam na rotatória, que dá
acesso a cinco avenidas ramificadas para diversos bairros. A obra
terá início imediato, com prazo
de 12 meses para ser concluída.
Orçado em R$ 81,5 milhões,
o projeto do viaduto da Praça
dos Bombeiros foi abandonado
em 2015, com 52% de execução, após exaurir repasses de
aproximadamente R$ 42,4 milhões da União. A continuidade
da construção será viabilizada
por empréstimo captado junto
ao Banco de Desenvolvimento
da América Latina (CAF), no ano
passado, e que garantirá a aplicação de mais R$ 39 milhões
para a conclusão do projeto.
“Agradecemos a paciência
da população, que sofreu muito
com o transtorno no trânsito e
com os ocupantes indesejáveis
nas obras paradas. Estes são
apenas alguns dos problemas

Omar Matsumoto

Obra aliviará fluxo de veículos que circulam na rotatória

encontrados em obras sem
planejamento, como as que
herdamos em São Bernardo.
Conseguimos colocar a casa em
ordem e vamos finalizar todas
estas obras de mobilidade até o
final do ano que vem”, pontuou
o prefeito Orlando Morando.
Quando concluída, a ponte
terá extensão de 330 metros

e quatro faixas de rolamento,
sendo duas para cada pista,
privilegiando a passagem do
transporte público e fazendo a
conexão com os futuros corredores exclusivos em obras na cidade. Serão destinadas 14 vigas
metálicas para a edificação do
viaduto, liberando a Avenida Luiz
Pequini, antes ocupadas pelas

estruturas. Todo o equipamento
foi alvo de auditoria do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
De acordo com o secretário
de Transportes e Vias Públicas,
Delson José Amador, ao longo
do prazo de execução das
obras, os serviços serão executados preferencialmente no
período noturno, como forma

de minimizar os impactos no
tráfego de veículos na região.
“É praticamente inevitável
que haja interdições, mas
estas serão definidas previamente, com data de término
e voltadas exclusivamente à
construção. Quando houver
impacto no trânsito, serão
feitas à noite”, explicou.

Lançamento do programa

Acordar cedo e se preparar para mais um dia de trabalho. O que parece rotina para
muitos é motivo de orgulho
e alegria para o auxiliar de
limpeza da empresa Guima,
Walmir Correa da Silva, de 37
anos. Depois de quatro meses
vivendo nas ruas, o funcionário reconquistou seu espaço
e independência financeira,
após ser contemplado pelo
programa Emprego Cidadão,
da Prefeitura de São Bernardo, que no dia 1º de maio
de 2017 inseriu seu primeiro
grupo de ex-moradores de
rua no mercado de trabalho,
por meio de parceria com
empresas do município.
De lá para cá, a vida de
Walmir passou por uma
profunda transformação.
“Está sendo muito bom para
mim. Estou conseguindo
reconquistar minhas coisas
e podendo sonhar mais alto.
Já aluguei minha casa, onde
estou há dez meses, e estou
me dando muito bem na
empresa, seguindo em frente mesmo”, explicou. Assim
como Walmir, outros 41 ex-moradores de rua agarraram
a oportunidade de um novo
começo por meio do Emprego
Cidadão, sendo 39 contratados
pela empresa Guima e outros
dois pela Coop. Destes, 21 ainda seguem empregados com
relatos de bom desempenho e
produtividade. A média salarial
dos beneficiados é de aproximadamente R$ 1200, além de
benefícios, como vale refeição
e vale alimentação.
“Este é um programa do
qual me orgulho muito, porque prova à sociedade que
tudo o que estas pessoas precisam é de uma oportunidade
e pessoas que as ajudem.
É uma ação simples, que
não demanda investimentos
vultuosos, mas que muda a
vida destas pessoas e, o mais
importante, que mostra que é
possível recomeçar e escrever
uma nova história”, destacou
o prefeito Orlando Morando, idealizador do projeto.
Hoje,São Bernardo tem 320
pessoas mapeadas em situação de rua, uma redução de
cerca de 30% em relação ao
início do ano passado.

Maio Amarelo mobiliza
motoristas e pedestres

Obras habitacionais avançam
no Bairro Cooperativa
Gabriel Inamine/PMSBC

Gabriel Inamine/PMSBC

Ação fala sobre importâmcia do respeito no trânsito

Com o intuito de conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito no trânsito, a
Prefeitura de São Bernardo, por
meio da Secretaria de Transportes e Vias Públicas, iniciou a campanha do “Maio Amarelo”. Com
o tema “Nós somos o trânsito”,
a ação prevê um extenso cronograma de atividades voltadas à
conscientização do trânsito na
cidade. A agenda se estenderá
até o dia 27 deste mês com a
realização de blitz educativas,
palestras, caminhada e distribuição de laços amarelos nos semáforos e equipamentos públicos.A
campanha integra o plano da
Organização das Nações Unidas,

que busca reduzir pela metade o
número de vítimas no trânsito. O
documento foi elaborado com
base em um estudo da Organização Mundial da Saúde, que
colocou o Brasil em quinto lugar
entre os países recordistas em
morte no trânsito.
Entre as ações realizadas
para a prevenção de acidentes
está a “Educação no Trânsito”.
O CRT está oferecendo, em
conjunto com a Secretaria da
Educação, atividades educativas
para os alunos da rede municipal
de ensino denominada “Vivência
no CRT”. As atividades têm a proposta de formar cidadãos ainda
mais responsáveis no trânsito.

Residenciais Frei Tito e Nelson Mandela tem entrega prevista para 2019

Com obras iniciadas no
final do ano passado, os condomínios residenciais Frei Tito
e Nelson Mandela, ambos no
bairro Cooperativa, seguem em
ritmo acelerado. A previsão é
que os projetos habitacionais,
atualmente em fase de alvenaria, sejam concluídos em
setembro de 2019.
O projeto prevê a edificação
de 500 unidades habitacionais
no condomínio Frei Tito e outras
300 no Nelson Mandela, em terreno adquirido pela Associação
Centro de Formação Popular
Frei Betto. A obra está orçada R$
76,3 milhões, com recursos dos
programas Minha Casa, Minha

Vida e Casa Paulista, do governo
estadual, além de contrapartida
de R$ 211 mil da Prefeitura de
São Bernardo. A contratação
das empresas, supervisão das
obras e financiamento dos empreendimentos é feita pela Caixa
Econômica Federal.
“Projetos sólidos na área
habitacional, que buscam caminhos dentro da lei, recebem
todo nosso apoio. Além de ser
avalista junto com a Caixa, a
Prefeitura também entrará com
a infraestrutura do sistema viário e implantaremos uma área
de lazer, em parceria com os
moradores”, explicou o chefe
do Executivo. As moradias se-

rão destinadas a famílias com
renda mensal de até R$ 1,8 mil.
Os beneficiados terão 120 meses
para quitar o imóvel, cuja prestação mínima é de R$ 80/mês
e a máxima de R$ 270/mês. As
800 moradias serão distribuídas
entre o Sindicato dos Funcionários Públicos de São Bernardo,
Movimento dos Sem-Teto Urbano de São Bernardo e Centro
de Formação Popular Frei Betto.
Quando concluídos, os
apartamentos terão 53 m2,
piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos nas paredes da
cozinha e do banheiro, medição
individualizada de água, acessibilidade e elevadores.

Sanko Espumas traz novos empregos para a cidade
A fabricante de colchões
Sanko Espumas inaugurou dia
27, sua nova unidade localizada
em terreno de 20 mil metros
quadrados no bairro Cooperativa. Com geração de 50 postos
de trabalho imediatos, além
dos cerca de 300 transferidos
de sua antiga unidade, em Diadema, a fabricante de espumas
e colchões será mais uma empresa contemplada pela lei municipal que concede descontos
progressivos no Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU).
A confraternização de
abertura da fábrica contou
com presença do prefeito Or-

lando Morando, do secretário
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami, e do proprietário
da Sanko, Domingos Vitiello
Ciryllo Netto. “A Sanko tem
uma política de reinvestimento que valorizamos muito em
São Bernardo, porque garante
estabilidade e estrutura de
trabalho aos seus funcionários, discursou o chefe do
Executivo. Com planos de expansão, a Sanko projeta novas
contratações ao longo do ano,
com expectativa de atingir
quadro de aproximadamente
400 funcionários até outubro.

Omar Matsumoto/PMSBC

Empresa transferiu unidade para o Bairro Cooperativa
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Paulo, Apóstolo de Cristo é baseado
nas narrativas do Novo Testamento
O filme mostra a trajetória de Paulo em seus últimos dias de vida
Divulgação

Senac Fashion
Interessados em ampliar
o repertório sobre moda
poderão participar do Senac
Fashion Day – verão 2019. O
objetivo da ação é apresentar o que foi destaque recentemente nos principais polos
internacionais de moda e
proporcionar diálogo sobre
diversos aspectos relacionados a tendências do setor,
como cores, tecidos, formas
e padronagens que ganharão as ruas no verão.
Em São Bernardo, o evento acontece nos dias 9 e
10 de maio, com atividades
gratuitas realizadas por especialistas no assunto. A programação do evento no Senac
São Bernardo começa com a
palestra Macrotendências e
Comportamento de Consumo, que dá um panorama
sobre o que influencia o imaginário no mundo da moda e
o impacto das macrotendências nas decisões de compra.
A programação é voltada a
profissionais, estudantes e
interessados no tema. As inscrições podem ser feitas pelo
Portal Senac (www.sp.senac.
br/sbcampo) ou na própria na
unidade, que fica na Avenida
Senador Vergueiro, 400.

No elenco, protagonistas aclamados pelo público. Jim Caviezel (centro) interpreta Lucas

O testemunho de vida do
homem que se transformou de
perseguidor a propagador do
Evangelho está nos cinemas.
Paulo, Apóstolo de Cristo conta
a história de dois homens, Paulo e Lucas, que lutam contra o
imperador Nero, determinado
a livrar Roma dos cristãos e as

fragilidades do espírito humano
para viver o Evangelho de Jesus
Cristo e levar sua mensagem ao
mundo. Dirigido e escrito pelo
premiado Andrew Hyatt (The
Last Night),o longa mostra a trajetória de Paulo e o apóstolo em
seus últimos dias de vida preso.
Enquanto isso, Lucas, o médico,

visita o velho Paulo para consolá-lo, ouvi-lo e questioná-lo, para
então transcrever as cartas que
encorajavam os cristãos a se
manterem fortes na fé contra a
perseguição romana.
Produzido por T.J Berden e
David Zelon, cristãos que assinaram também a produção do

filme O Céu é de Verdade, o filme é baseado nas narrativas do
Novo Testamento, em especial,
o livro de Atos dos Apóstolos e
foi rodado em diversas locações
na Ilha de Malta. No elenco,
protagonistas aclamados pelo
público. No papel de Lucas, Jim
Caviezel que interpretou Jesus

Cristo no longa “A Paixão de Cristo”. Para Paulo, o experiente ator
James Faulkner, conhecido por
diversos papéis em filmes e séries como “Game Of Trones”, por
exemplo. Além dos dois, Olivier
Martinez, Joanne Whalley e John
Lynch protagonizam o drama.
Fonte: www.adorocinema.com

Exposição da Pró-Memória homenageia Corpo de Bombeiros
Comemorado mundialmente desde 1999, depois da
trágica morte de cinco bombeiros em um incêndio florestal na Austrália, o 4 de maio
é considerado o Dia Internacional do Bombeiro. A data é

também alusiva ao dia de São
Floriano, santo padroeiro desses profissionais. Para celebrar,
a Fundação Pró-Memória de
São Caetano do Sul apresenta
em seu site (www.fpm.org.br)
a exposição virtual de maio:

Corpo de Bombeiros: protegendo e salvando vidas.
Com mais de 20 fotos provenientes do Centro de Documentação Histórica da instituição,
a mostra conta a história da
corporação em São Caetano.

O primeiro Destacamento de
Bombeiros do município foi
instalado em 28 de outubro de
1966, localizado no Bairro Cerâmica. Em 12 de julho de 1992,
a cidade ganharia mais uma
unidade, localizada na Avenida

Goiás, no Bairro Barcelona.
Em 2008, o Posto Cerâmica
muda para a Avenida Guido
Aliberti, e a corporação segue
seu trabalho de prevenção e
combate a incêndios, busca e
salvamento, entre outros.

Desgaste dos joelhos e alternativas de tratamentos

FMABC
A Faculdade de Medicina
do ABC recebeu selo de acreditação do Conselho Federal
de Medicina – o Sistema de
Acreditação de Escolas Médicas (Saeme). A certificação,
criada em parceria com a
Associação Brasileira de Educação Médica, reconhece a
qualidade da formação oferecida aos recém-formados
em Medicina sob diversos
aspectos, como qualidade da
gestão, projeto pedagógico,
programa educacional, corpo
docente, discente e infraestrutura. A ideia é identificar
os cursos de Medicina - públicos e privados - atentos às
exigências mínimas para a
formação dos profissionais.

Condromalácia ou condropatia são termos utilizados
para definir a doença da cartilagem articular. Ela é basicamente caracterizada pela
lesão da cartilagem que recobre a região articular da patela
(parte anterior do joelho).
A causa exata da condromalácia patelar parece ser multifatorial mas ainda sem exatidão
na sua gênese. Porém se sabe
que é mais evidente em mulheres devido alguns fatores, como

desequilíbrio ou fraqueza muscular, o fato da pelve ser mais
larga, alterações hormonais e a
hábitos de vida diária como o
uso do salto alto – muitas vezes
obrigatório na profissão – que
também podem contribuir para
a sobrecarga nos joelhos.
Esse quadro é agravado e
pode acontecer de forma ainda
mais precoce em casos de prática de esporte de alto impacto
ou mesmo de musculação mal
orientada. A dor tende a surgir
ou aumentar durante atividades do dia a dia que envolvem
descarga de peso como: subir
e descer escadas ou rampas,
muito tempo de pé, uso prolongado de salto alto, agachar,
saltar e correr ou pode surgir
também quando o indivíduo
passa longos períodos sentado
com o joelho dobrado.
É comum observar que o
surgimento da dor está atrelado
ao início de uma atividade física
como corrida ou musculação.
Outro sintoma frequente é a

presença de ‘’barulhos’’ (estalidos ou também chamados de
crepitações) provenientes do
joelho, que ocorrem principalmente ao agachar e levantar.
A doença da cartilagem é
classificada basicamente em
quatro graus, que estão divididos em níveis progressivos de
gravidade. Inicialmente o paciente pode sentir uma sensação
de ‘areia’ dentro do joelho, com
estalos, cansaço e dor nas pernas, que muitas vezes começam
a inchar. Em graus mais avançados o desgaste é intenso, o osso
já está exposto e as dores nessa
fase podem ser incapacitantes.
O diagnóstico dessa lesão
é clínico e feito basicamente
durante a consulta com um
profissional especializado complementado por exame de imagem, mais especificamente pela
ressonância nuclear magnética
que é capaz de mostrar detalhadamente o tecido lesionado e
quais os graus de comprometimento dessa estrutura.

A cartilagem tem pouco potencial de cicatrização, o que
faz com que o dano presente
e no tecido da cartilagem seja
irreversível. Sendo assim, o
principal foco de qualquer tratamento é a prevenção, evitar
a progressão da doença.
A fisioterapia é um dos principais caminhos para o tratamento de pacientes com dor
anterior no joelho. Inicialmente
com enfoque na redução da
dor e controle dos processos
inflamatórios das estruturas do
joelho que também são afetadas pela sobrecarga.
Após o controle da dor é
realizado um trabalho específico de alongamento e fortalecimento dos músculos do
quadril e joelho. O uso da
joelheira (sem o furo na região anterior) também é um
importante coadjuvante nessa
fase do tratamento. Nessa fase
associa-se também o uso de
medicamentos anti-inflamatórios e eventualmente outras

medicações conhecidas como
condroprotetores.
Atualmente, um dos tratamentos mais modernos e
eficientes são as infiltrações
com ácido hialurônico, além
de ter um efeito lubrificante na
articulação, também possui ação
anti-inflamatória e estimula a
produção dessa substância pela
própria articulação, ajudando no
controle da dor e na mobilidade
do joelho. Este tratamento sim
vem trazendo excelentes benefícios para os pacientes.
Agende hoje mesmo uma
consulta como nosso especialista de joelho.
Por Dr. Enrico Montorsi Zanon
Ortopedia e Traumatologia
Medicina esportiva e
Cirurgia de joelho
CRM 151.118/TEOT 14.545.
Clínica Azzi - Alameda
Terracota, 250 - CJ 304
Cerâmica - 4224-2000
www.clinicaazzi.com.br

Saúde digestiva depende de bons hábitos alimentares
A saúde digestiva está relacionada com hábitos alimentares, afirma a nutricionista da
Santa Casa de Mauá, Elenice
Neves da Silva. Ela explica que
o sistema digestivo é um tubo
que mede 11 metros de comprimento, da boca ao ânus, e
sua função é a decomposição
dos alimentos: ingestão, mastigação, digestão, absorção,
assimilação e defecção.
“Alguns alimentos, molécu-

las mais duras, são quebradas
por ajuda de bactérias da
flora bacteriana, absorção de
alguns nutrientes e vitaminas
do intestino grosso para o
nosso sangue. Por isso é muito importante, mantermos o
intestino grosso limpo de matérias orgânicas apodrecidas,
pois a microbiota intestinal
reflete nossa saúde, alergias,
imunidade, diarreia, obstipação, desarranjos intestinais

e intolerâncias alimentares”,
explica a nutricionista.
Os alimentos que ajudam
a flora intestinal é uma boa
escolha para manter a saúde
em dia, já que a flora intestinal
nada mais é que um grupo de
bactérias que vivem no intestino para auxiliar em vários
processos como a digestão. No
intestino habitam 4 milhões
de micro-organismos, principalmente as bactérias que

são benéficas para a saúde. “A
diarreia, a acidez, o excesso de
fibra e alguns medicamentos
podem diminuir a quantidade
dessas bactérias que seu corpo
precisa. A boa notícia é que
existem muitos alimentos que
ajudam a regenerar sua flora
intestinal”, explica.
Dessa forma, para combater ou prevenir o problema
intestinal e fazer com que a
flora intestinal funcione cor-

retamente, é preciso adotar
hábitos mais saudáveis, iniciando pela alimentação. Veja
algumas dicas: nozes, alho e
cebola, iogurtes com probióticos, chocolate amargo, frutas
cítricas, castanha-do-pará,
água. Evite também alimentos
que prejudicam a flora intestinal como alimentos industrializados, embutidos em geral,
bebidas gaseificadas, bebidas
alcoólicas, entre outros.
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Novo aplicativo de ônibus
permite avaliar motoristas
Santo André Mob tem funcionalidades como previsão de chegada ao destino

Consórcio
promove
Congresso
de Cultura
Com o tema “A Cultura do
Futuro”, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC promove neste mês, dias 23 e
24, o 1º Congresso Regional
de Cultura do Grande ABC,
reunindo os seis municípios
consorciados. Organizado
pelo Grupo de Trabalho (GT)
Cultura, o Congresso Regional
terá como principal foco assuntos como economia criativa e economia da cultura.
Durante dois dias, o evento será dividido em cinco
mesas temáticas. Entre as
questões debatidas, o secretário estadual da Cultura,
Romildo Campello, falará sobre políticas públicas da área
voltadas para o Grande ABC.
O encontro contará com
uma apresentação da pesquisa “Cultura no Grande ABC”,
realizada pela consultoria
JLeiva Cultura & Esporte, em
parceria com Datafolha e
apoio do Consórcio. Com
inscrições gratuitas, o 1º
Congresso Regional de Cultura tem como público-alvo
estudantes, pesquisadores
e trabalhadores do campo
da cultura, gestores públicos e privados de órgãos e
entidades culturais, assim
como profissionais do direito e de outras áreas do
conhecimento que tenham
afinidade com a temática.
Para se inscrever é preciso
acessar o link: https://goo.
gl/YFgDr

Casa Ronald
realiza bazar

Na próxima semana - dias
8 a 11 de maio, das 9 às 16 horas, a Associação Projeto Crescer do ABC, administradora
da Casa Ronald McDonald
ABC por meio do Rotary Club
Santo André, promoverá um
bazar especial beneficente na
própria instituição, localizada
na avenida Príncipe de Gales,
821 - Santo André. O evento
é aberto a toda a comunidade e nele será possível
encontrar grande variedade
de produtos novos e seminovos, como roupas, calçados,
utensílios domésticos, entre
outros itens, doados por
parceiros da instituição.
Toda a verba arrecadada
será revertida para a Casa Ronald McDonald ABC, que faz
parte do Programa Casa Ronald McDonald, coordenado
pelo Instituto Ronald McDonald no Brasil, que atualmente
atende 27 hóspedes de zero
a 20 anos de idade, acompanhados por um responsável,
que vêm dos mais diversos
lugares do País em busca de
tratamento para o câncer e
contam com hospedagem,
alimentação, transporte e
apoio psicossocial gratuitos
durante toda a sua estadia.

A Prefeitura de Santo André
lançou nesta quinta-feira (3)
o novo aplicativo voltado aos
usuários de ônibus da cidade, o
Santo André Mob, que concentra em uma única plataforma
diversas funcionalidades como
o monitoramento do horário de
chegada e percurso dos ônibus,
função de roteirizador, visualização de rota, programação de
alarme para horário de saída e
tempo de chegada ao destino.
O Santo André Mob dispõe
de uma complexa tecnologia
que inclui o controle via GPS
de todos os ônibus urbanos da
cidade. Estes dados são disponibilizados ao usuário graças
a softwares de gestão compartilhados entre as empresas
de ônibus e a Prefeitura, que
permitem o monitoramento do
trajeto das linhas municipais.
Outras funcionalidades serão
disponibilizadas ao usuário
do aplicativo, na medida que
forem liberadas atualizações.
O aplicativo foi desenvolvido
pela empresa Transdata Smart.
Na avaliação do prefeito
Paulo Serra, a administração
municipal está implementando
na cidade uma marca na mobilidade. “Estamos trabalhando
todos os dias para a melhoria

Ricardo Trida/PSA

Prefeito Paulo Serra fez testes no aplicativo

da mobilidade urbana. Hoje
damos mais um importante
passo com o lançamento do
aplicativo, permitindo que os
usuários ganhem tempo e se
planejem. Esta é uma tecnologia que melhora o dia a dia
das pessoas”, afirmou. O Santo
André Mob pode ser baixado
gratuitamente na Play Store
(sistema Android) e na App
Store (sistema iOS).

Outra funcionalidade disponível para contribuir na melhoria do sistema de transporte
da cidade é que o usuário
poderá avaliar como está sendo a condução do motorista e
registrar reclamações e elogios.
O relatório servirá para que
a SATrans realize a avaliação
quantitativa da qualidade das
linhas, atentando aos pontos
que necessitam de melhorias.

“Como o Santo André Mob foi
customizado para a nossa cidade, este será um termômetro
muito mais preciso do que a
própria pesquisa origem e destino que estamos realizando”,
afirmou o prefeito Paulo Serra.
O Santo André Mob está
disponível em substituição
ao aplicativo Cittamobi, que
funcionou de outubro de 2014
até o mês de fevereiro deste

ano. A empresa do antigo sistema manifestou o interesse
em descontinuar a prestação
do serviço por questões comerciais, fazendo com que a
Prefeitura agilizasse a troca
da tecnologia, construindo
um novo aplicativo com mais
funcionalidades. O novo aplicativo funciona para as empresas que operam no Consórcio
União Santo André.
Divulgação

Pesquisa mostra
que comércio terá
melhor Dia das Mães
em três anos
Bairros Paulicéia e Jordanópolis vão receber coleta

O melhor Dia das Mães em
três anos é a expectativa para
o comércio do Grande ABC,
que deve movimentar R$ 132
milhões em vendas de presentes, segundo Pesquisa de
Intenção de Compras apurada
pela Universidade Metodista
de São Paulo. O volume representa crescimento real (descontada a inflação) de 16% em
relação ao ano passado.
Considerando a elevação
da disposição para gastar, o
que não ocorria desde 2015,
em virtude da maior confiança
com o mercado de trabalho que
deixou de piorar, os consumidores pretendem desembolsar
R$ 191 em média por presente.

Se considerada a inflação de
2,95% nos últimos 12 meses,
a variação real é de cerca de
45% sobre os R$ 128 gastos por
presente no ano passado.
A PIC é realizada pelo Observatório Econômico da Metodista em parceria com as Associações Comerciais e Industriais
das sete cidades do Grande
ABC, região que concentra 2,7
milhões de moradores. Conforme resultado de 479 questionários validados, as mães lideram
o público a ser presenteado
(56,5%), seguidas de esposas
(11,7%), sogras (10,8%) e avós
(9%). Os presentes mais procurados deverão ser vestuários
(32% das preferências), segui-

Consumidor pretende gastar R$191 por presente, ou 45% mais do que em 2017

dos de perfumes e cosméticos
(19,1%), flores (9,1%), joias/
bijuterias (8%), cestas de café da
manhã (5,6%) e utensílios, assim como observado em 2017.
Outro fato determinante é a
forma de pagamento, considerando o gasto médio revelado

pelos que pretendem utilizar
cartão de crédito (R$ 403), cartão de débito (R$ 270), cartão
da loja (R$ 168) e dinheiro (R$
144). Em outro recorte, vão
gastar mais os que preferem
comprar via internet (R$ 350),
em shopping (R$ 334), em co-

mércio de bairro (R$ 201) e no
comércio do centro (R$ 165).
Os estabelecimentos preferidos
para compras são os shoppings
(40%), o comércio formal dos
centros das cidades (26%),
internet (12%) e comércios de
bairro (11%).

