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Cinema

Para garantir que os idosos
tenham mais comodidade
para se cadastrar no Cartão
Prioridade, a Prefeitura prorrogou mais uma vez o prazo
para emissão do benefício no
saguão do Teatro Municipal.

Em decorrência do afastamento do vereador Marcos Fontes (PSDB), assumiu uma vaga na
Câmara de São Caetano do Sul,
na terça-feira (8/5), o vereador
Zezito de Carvalho (PSDB), que
fica na cadeira até 30 de maio.
Pág. 02

Jander e Chico
Bento entregam
nova ambulância
Divulgação

Max e Annie participam de
um grupo de casais que organizam noites de jogos. Quando
Brooks, irmão de Max chega, ele
decide organizar uma festa de assassinato e mistério, com direito
a bandidos e agentes falsos.
Pág. 04

Pág. 05

Vereadores e moradores
cobram soluções para os
lagos de São Caetano
Frequentadores dos parques municipais de São Caetano do Sul denunciaram nas
redes sociais o descaso com
os lagos dos parques públicos
da cidade. Diversos peixes
morreram com a água que
praticamente secou decorrente de um possível vazamento.
Os vereadores Chico Bento
(PP) e Ubiratan Figueiredo
(PR) entraram com indicação e
requerimento para que a Prefeitura informe o que ocorre
com os lagos. Página 3

Vereadores de São Caetano conseguiram novos veículos para o SAMU

A primeira das três novas ambulâncias para a cidade de São
Caetano do Sul foi apresentada na quinta-feira (10) pelos vereadores professor Jander Lira e Chico Bento (PP) e estará a serviço
da Secretaria de Saúde da cidade. Página 2

Com possivel vazamento, lago praticamente secou

Consórcio é destacado em audiência
de Michel Temer e Orlando Morando

Vila Luzita ganhará terminal
modernizado e frota renovada
Ricardo Trida/PSA

A política de parceria, bem como convênios em programas entre a União e o Consórcio do Grande
ABC foi o tema predominante na audiência entre o presidente Temer e o prefeito Morando. Página 2

Terminal e as estações contarão com painéis informativos que indicarão em tempo real a localização dos ônibus

A SATrans, autarquia municipal que gerencia o transporte coletivo em Santo André, vai publicar até o final
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do mês o edital para definir a
empresa de ônibus que atenderá a região da Vila Luzita.
A vencedora da licitação terá

que realizar diversos investimentos que proporcionarão
maior conforto aos passageiros. Página 6
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Zezito de Carvalho assume
cadeira na Câmara de SCS
Em decorrência do afastamento do vereador Marcos
Fontes (PSDB), por assuntos particulares, assumiu uma vaga na
Câmara de São Caetano do Sul,
na terça-feira (8/5), o vereador
Zezito de Carvalho (PSDB), até
30 de maio. Zezito foi recebido
no Plenário dos Autonomistas
pelos companheiros de bancada
Olyntho Voltarelli, Daniel Córdoba, e demais parlamentares
durante a sessão ordinária no
Legislativo. Os vereadores também aprovaram o arquivamento
de três projetos com pareceres
de inconstitucionalidade.

Ricardo Cassin/PMSBC

Zezito (direita) foi recebido por companheiros de partido
Câmara realizou sessão tranquila

Ponto de Vista

Cadastro Positivo de consumidores é aprovado
Por Cristiano Carlos
Após várias semanas em discussão
no plenário da Câmara dos Deputados,
o Projeto de Lei Complementar que torna Cadastro Positivo de Consumidores
obrigatório por parte das empresas,
comércios e instituições financeiras, foi
aprovado nesta quarta-feira (9), por 273
votos favoráveis e 150 contrários.
O projeto obriga as empresas, comércios e instituições financeiras a disponibilizar no Cadastro Positivo as informações
dos consumidores, a exemplo do Cadastro Negativo, o conhecido SPC.
Os dados registrados no cadastro vão
ajudar o mercado a identificar os consumidores considerados bons pagadores.
Esses, por sua vez, poderão se beneficiar
de melhores condições, como acesso
facilitado ao crédito e juros mais baixos.
Mas, primeiramente, os birôs de créditos, responsáveis pelo preenchimento
do Cadastro Positivo, vão ter de avisar os

Em audiência de Temer
e Orlando Morando,
Consórcio é destacado

consumidores sobre a inclusão de seus nomes no banco de dados. A pessoa vai poder
optar em fazer parte do cadastro ou não.
Os consumidores não terão dados
pessoais divulgados no Cadastro Positivo. Os birôs de créditos vão ranquear os
consumidores por meio de notas.
Quem for um bom pagador será avaliado com melhores conceitos e o comércio,
por exemplo, só terá acesso às notas do
ranking, como conta o relator da matéria
na Câmara, deputado Federal, Walter
Ihoshi, do PSD paulista. “São informações
só de histórico de pagamentos. Ele não
recebe extrato, não recebe o que a pessoa
comprou, vendeu. Ele só vai receber a
informação sobre se o consumidor pagou
ou não pagou” explicou o parlamentar.
O preenchimento obrigatório do Cadastro Positivo de Consumidores pode
ajudar ainda na queda da inadimplência e
a aumentar a concorrência no comércio.
Para o vice-líder do governo na Câma-

ra dos Deputados, Darcísio Perondi, a
medida vai beneficiar a população mais
carente, além de promover o crescimento
das vendas e da produção das pequenas
empresas. “É uma minirreforma econômica, com repercussão importante para
todos os cidadãos brasileiros, inclusive
para aqueles que não têm acesso a banco, os pequenos empresários” lembrou.
Tramitação - O Projeto de Lei Complementar que torna o preenchimento
do Cadastro Positivo de Consumidores
obrigatório é de autoria do Senado. No
entanto, como o texto foi modificado
pelos deputados, os senadores devem
apreciar novamente a matéria antes de
ela passar a valer.
Antes de seguir para o Senado, os deputados federais precisam votar os destaques do Projeto de Lei Complementar
que torna o preenchimento do Cadastro
Positivo de Consumidores obrigatório.
A votação deve ser na próxima semana.

A política de parceria, bem
como convênios em programas, entre a União e o Consórcio Intermunicipal do Grande
ABC foi o tema predominante
na audiência de quinta-feira
(10) entre o presidente da República, Michel Temer (MDB),
e o presidente do colegiado,
o prefeito de São Bernardo
Orlando Morando (PSDB).
O encontro oficial ocorreu
no gabinete da presidência da
República e foi acompanhado
do novo secretário executivo
do Consórcio, Tunico Vieira, e
pelo presidente da ETC (Empresa de Transporte Coletivo),
Ademir Silvestre, que estava
em Brasília para outras pautas.
Na audiência, Temer enfatizou a importância do Consórcio para o País, detalhando
a instituição como exemplo
para outras regiões. Oficializou um encontro entre os
prefeitos do Grande ABC para
o dia 28 deste mês com o ministro chefe do Governo, Carlos Marun, cuja pauta avance
sobre as políticas firmadas.
Destacou que após esta audiência, aguarda os chefes de
Executivo para consolidação
dos temas acordados.

“Ficou claro que o Consórcio goza de pleno prestígio
junto a União e o Estado.
Assim, precisamos continuar
com a busca dos melhores
programas para a região. Foi
um importante passo avançar
nesta audiência para colocarmos as cidades nos programas
federais”, destacou Morando.
O Consórcio tem trabalhado de maneira efetiva para
a consolidação de novas políticas. O governo federal já
liberou R$ 32 milhões para o
Consórcio para confecção dos
projetos básico e funcionais.
Também no campo da Mobilidade Urbana, recentemente
a União autorizou o repasse
de R$ 5 milhões para o projeto
executivo do CCO (Centro de
Controle Operacional), que irá
controlar o trânsito em quatro
corredores regionais prioritários no Plano de Mobilidade.
Um dos planos estratégicos implementados pelo
Consórcio foi a criação do
escritório em Brasília, que
além desta proximidade garantiu a parceria com a União
Europeia, por meio do IUC
(Programa Internacional de
Cooperação Urbana).

Jander e Chico Bento entregam
nova ambulância para a Saúde

Ailton Tenório

Vereadores conseguiram três novas ambulâncias
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do ano três novas ambulâncias
para atuarem no sistema de
atendimento à população, no
atendimento feito pelo SAMU.
O vereador Jander Lira
completa que já fez outras
solicitações que estão sendo
atendidas pelo deputado
Guilherme Mussi. "Já conseguimos verba para equipar o
hospital público da cidade",
enfatiza Jander, que informa que os recursos serão
liberados em breve e serão
destinados para melhorar a
saúde do município.
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A primeira das três novas
ambulâncias para cidade
de São Caetano do Sul foi
apresentada quinta-feira (10)
pelos vereadores Professor
Jander Lira e Chico Bento (PP)
e estará a serviço da Secretaria de Saúde da cidade.
"Quero agradecer ao deputado federal Guilherme
Mussi, que atendeu ao nosso
pedido", disse Jander Lira,
afirmando ainda que virão
para a cidade outras duas
ambulâncias. Dessa forma a
cidade irá receber até ao final
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Vereadores e moradores cobram
solução para os lagos dos parques
Após denúncia, Prefeitura disse que vai fazer um levantamento dos problemas

USCS terá
novo campus
no 2º semestre
A Universidade Municipal
de São Caetano do Sul (USCS)
está com inscrições abertas
para o seu vestibular (2º semestre 2018). As inscrições
vão até o dia 27 de junho
e a prova ocorre em 1º de
julho. O valor da inscrição é
de R$ 50,00. Ao todo, mais
de 30 cursos de graduação
integram o processo seletivo.
Os interessados devem
inscrever-se pelo site da
Universidade (www.uscs.
edu.br) ou presencialmente,
no Campus Barcelona (Av.
Goiás, 3400, de segunda a
sexta-feira, das 10h às 21h.
Os cursos oferecidos são
nas áreas de Arquitetura,
Computação, Comunicação,
Direito, Educação, Engenharia, Negócios, Psicologia, Saúde, incluindo dois a distância
(Administração e Pedagogia)
e os de Graduação Tecnológica (máximo 2 anos e meio).
Todos os cursos oferecidos neste processo seletivo
serão oferecidos na cidade
de São Caetano do Sul. Além
destes, a USCS passa a contar, no próximo semestre,
com o curso de graduação
em Ciências Aeronáuticas.
NOVO CAMPUS - Além
do novo curso, a novidade
para o próximo semestre é o
novo campus da Universidade, na cidade de São Caetano
do Sul, o Campus Conceição.
O novo espaço, localizado na
Rua Conceição, 341, no Bairro Santo Antônio. Nele, a intenção é que os cursos oferecidos sejam os das escolas de
Computação, Engenharia, e
Ciências Aeronáuticas, além
dos Programas de Mestrado,
Doutorado e Pós-Doutorado.
Com a mudança, o curso de
Direito, antes no Campus
Centro, passará a ser oferecido no Campus Barcelona.

Bombas sem funcionamento

Cerca de um ano atrás a
atual gestão municipal fez uma
revitalização para a recuperação e limpeza nos lagos da
cidade, incluindo o Parque
Chico Mendes, o Chiquinho, o
Pesqueiro Municipal e o Parque
Guaiamu. Em vistoria nesses
locais, o que é possível notar
são os lagos completamente
imundos, cheios de lodos, peixes morrendo com uma enorme
frequência por conta das bombas e filtros quebrados e sem
funcionamento.
“O sistema de aeração e a
própria limpeza dos lagos que
estão precárias, são necessários
para que não tenha essa sujeira
na profundidade, comprometendo a vida dos peixes e tartarugas
que vivem nesses locais. Além
disso, é de extrema importância
um estudo visando as bombas
e filtros ideais e de quantidade
necessária de acordo com a
quantidade de litros de água que
cada lago comporta”, comentou
o vereador Chico Bento (PP).
Ao passar pelo Parque Botânico Presidente Jânio da Silva
Quadros (Escola de Ecologia) que
não fez parte da revitalização da
atual gestão, é possível sentir um
odor forte pela manhã vindo do
lago. O local conta com diversas
espécies de peixes, incluindo
tilápias, carpas e também tartarugas. Além do mau cheiro,
o lodo que vem do fundo está
cobrindo todo o local. A bomba

Peixes lutam para sobreviver em meio a muita lama

não funciona e os filtros de limpeza estão quebrados.
No Parque Catarina Scarparo D´Agostini, mais conhecido
por Chiquinho, o lago encontra-se com pouca água, escura,
cheia de lodo, dificultando
até mesmo o nado dos peixes,
pois não existe um espaço útil
e saudável de água sob o lodo
para que essas espécies que
habitam o local possam viver
adequadamente. “Ao questionar sobre o funcionamento da
bomba e dos filtros desse local,
tivemos a informação que estão
funcionando, porém não tem
água o suficiente para que elas
possam fazer o trabalho que
deve ser realizado diariamente.
Além disso, fomos informados
que caminhões de água abasteceriam o lago para que essa
situação não se prolongasse,
porém, até a presente data, isso
não foi feito, comprometendo
tanto os peixes e tartarugas que
vivem ali. Não cuidar dessas
vidas é um ato de desrespeito,
portanto, fiz uma indicação,
e farei o que estiver ao meu
alcance para que seja tomada
uma providência quanto ao assunto o mais urgente possível”,
concluiu Chico Bento.
Outro vereador que cobrou
explicações do Executivo foi
Ubirantan Figueiredo (PR). Na
sessão da Câmara de terça-feira (08), o republicano citou
o descaso e o abandono dos

GCMs recebem medalha
por Ato de Bravura

lagos. “A vida que ali ainda se
encontra está em perigo iminente de morrer. Tartarugas
estão sufocadas em blocos de
“lama” em diversos locais do
lago. Aqueles animais precisam
com urgência serem retirados
dali. Um crime ambiental pode
estar acontecendo dentro de
um próprio público e nada se
faz”, concluiu Ubiratan.
Morador e frequentador
dos parques, Diego Xus foi um
dos primeiros a apresentar a
denúncia nas redes sociais. “Fui
filmar e encontrei uma pirarara
agonizando no local e diversos
peixes mortos. Tem também
várias rachaduras em um muro
que corre o perigo de desabar”,
destacou o morador cobrando
uma solução das autoridades.
O Jornal da Região entrou
em contato com a Comunicação
da Prefeitura de São Caetano
que respondeu em nota. "A
Secretaria de Serviços Urbanos (Sesurb) informa que
o Parque Catarina Scarparo
D’Agostini (Chiquinho) estará
fechado para reforma geral
de estrutura física, pintura dos
equipamentos, melhorias na
iluminação e limpeza do lago,
a partir deste sábado (12/05).
Segundo o secretário Iliomar
Darronqui, está sendo feito um
estudo geral das necessidades
para a reforma e após a execução das obras será anunciada a
reabertura do parque".

Ubiratan Figueiredo

Chico Bento

Muro com rachaduras foi denunciado por morador

Hamburgueria vai inaugurar
e distribuir 300 chopes grátis
Divulgação

Divulgação

Zig-Zag
Disque ajustes e
consertos de roupas

ATENDIMENTO
2ª a 6ª das
08 às 17 horas
Sábado das
08 às 13 horas

Barra simples,
original, italiana e a mão
Ajustes e reparos em geral

Rua Santo Antonio, 257
Centro - São Caetano
Telefone: 4226-4842
Com estacionamento
para clientes

Guardas da ROMU receberam honraria

Na noite de segunda-feira
(07/05), dois integrantes da
GCM da ROMU, pelotão tático
da Guarda Civil Municipal de São
Caetano, foram condecorados
em solenidade na Câmara Municipal de São Paulo. Os GCMs
Sérgio Francisco da Cunha e
Clayton Yuri Oliveira foram agraciados com medalha por “Ato de
Bravura”, honraria concedida a
profissionais que se destacam
por sua abnegação, dedicação e
capacidade profissional.

No dia 24 de junho de 2015,
Yuri e Da Cunha patrulhavam
o Bairro Oswaldo Cruz quando
avistaram um casal que acabara
de ter o carro roubado. Os assaltantes tentaram fugir com o veículo em alta velocidade, fazendo
uso de arma de fogo contra os
policiais, mas, corajosamente,
os GCMs conseguiram deter os
criminosos e recuperar o veículo
roubado. O evento foi realizado
pela Academia Brasileira de Medalhística Militar do Brasil.

Rede curitibana Mr Hoppy Beer & Burger aposta em hambúrgueres a R$ 10 e chopes a partir de R$ 8

A rede curitibana Mr Hoppy
– Beer & Burger está se preparando para inaugurar sua
décima operação no Brasil. A
inauguração será amanhã, 12
de maio, a partir das 15h, e
será a primeira unidade em São
Paulo e ficará em São Caetano
do Sul, no bairro Santa Paula.
Para a inauguração, o pub
distribuirá os 300 primeiros
chopes de forma gratuita,
limitados a um por pessoa.
O chope oferecido será o Mr.

Hoppy Pilsen (300ml), com
4,5% de teor alcoólico. O evento também contará com Rock
e Blues ao vivo.
Sucesso em Curitiba, Belo
Horizonte e Recife, a rede Mr
Hoppy Beer & Burger surgiu
em meados de 2016, pelos
empresários José Araújo Neto
e Vinicius Sampaio e caiu no
gosto dos consumidores devido
ao bom custo benefício. Com a
premissa de incentivo às cervejarias e músicos locais, o mo-

delo valoriza principalmente a
interação entre grupos de pessoas e a autonomia do cliente
no modelo “pague e leve”, em
que os pedidos são retirados
diretamente no balcão.
Serviço:
Mr. Hoppy – Beer & Burger
São Caetano do Sul
Av. Presidente Kennedy, 819
Bairro Santa Paula
Aberto de terça a sexta das
17h às 23h; sábados e
domingos das 15h às 23h.
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Orlando Morando autoriza
obras do Terminal Batistini
Também terá início a obra do Corredor da Estrada Galvão Bueno

Fatecs têm
inscrições
abertas

Prova será dia 1º de julho

O período de inscrição
para o processo seletivo das
Faculdades de Tecnologia do
Estado de São vai até 8 de junho. A prova será no domingo
1º de julho. São oferecidas
14.605 vagas, distribuídas
entre os 74 cursos superiores
de tecnologia gratuitos.
Uma das novidades do
Vestibular é a oferta do curso
inédito de graduação tecnológica de Design de Mídias Digitais, na Fatec Barueri. O curso
foi elaborado em parceria com
a Tata Consultancy Services
(TCS), empresa de serviços de
tecnologia da informação. O
candidato que quiser disputar
uma vaga do Vestibular precisa ter terminado ou estar
cursando o Ensino Médio ou
equivalente, desde que no
ato da matrícula comprove a
conclusão do curso.
As inscrições devem ser
feitas pelo site www.vestibularfatec.com.br até 8
de junho. Para se inscrever
é necessário preencher a
ficha de inscrição e o questionário socioeconômico,
imprimir o boleto e pagar
a taxa no valor de R$ 64,80
(em dinheiro) em qualquer
agência bancária. O Manual
do Candidato está disponível
na internet para download
gratuito. No ato da inscrição
é possível escolher um curso
em primeira opção e colocar
como segunda opção: o
mesmo curso (presencial)
de primeira opção em outro
período na mesma Fatec; ou
o mesmo curso (presencial)
de primeira opção oferecido
em qualquer período de outra Fatec; ou ainda qualquer
curso (presencial) com o
mesmo conjunto de disciplinas prioritárias, em qualquer
Fatec e período.

DISQUE
DENÚNCIA
181
SIGILO ABSOLUTO

O prefeito Orlando Morando autorizou neste domingo
(06/05), no bairro Batistini, o
início da execução das obras
do Terminal Batistini e do Corredor da Estrada Galvão Bueno.
O ato também contou com
a presença do vice-prefeito
Marcelo Lima, do secretário
de Transportes e Vias Públicas,
Delson José Amador, vereadores, autoridades, lideranças e
moradores da região.
Com 6,3 Km de extensão,
o Corredor da Estrada Galvão
Bueno começará na rotatória
do trecho sul do Rodoanel Mário Covas, se estendendo até o
fim da avenida Maria Servidei
Demarchi. A faixa de ônibus
será construída à direita, com
18 paradas, beneficiando os
moradores dos bairros Batistini,
Demarchi e Botujuru por meio
da implantação de linhas tronco
alimentadas entre o Terminal
Batistini e a área central da
cidade. A construção do novo
corredor terá 24 meses de duração e será entregue a população
em 2020. O investimento total
nesta obra é de R$ 16,4 milhões.
Já o Terminal Batistini estará
localizado próximo à rotatória
entre as Ruas Matilde Ferrari
Marçon e Valdomiro Luís. O

Gabriel Inamine/PMSBC

Prefeito anuncia investimento total de R$ R$ 39,3 milhões, que beneficiará moradores dos bairros Batistini, Demarchi e Botujuru

espaço contará com edificações
de apoio à operação como bilheterias e sanitários públicos;
plataforma para embarque e
desembarque, área de estacionamento para ônibus e veículos
operacionais; além de bicicletário. Com investimento de R$
24,9 milhões, a obra também
será concluída em 2020.
“O modelo de mobilidade
estava sendo executado em

Sebrae realiza palestras
em São Caetano do Sul

nosso país de forma equivocada, estimulando muito mais o
transporte individual em detrimento do coletivo. Estamos
juntamente mudando esse
conceito. É preciso melhorar a
vida das pessoas que utilizam o
transporte público, criando uma
via exclusiva para os ônibus e
com veículos melhores. É o que
nossa gestão tem feito. Retomamos todas as obras de mo-

bilidade paralisadas pela gestão
anterior e iniciamos mais duas
que irão desafogar as principais
vias de São Bernardo”, afirmou o
prefeito Orlando Morando.
Ao longo de um ano de
gestão, a Prefeitura tem trabalhado sistematicamente em
priorizar obras de Mobilidade
Urbana. Retomou os projetos
abandonados pela administração anterior na Estrada do

Alvarenga e nas Avenidas Castelo
Branco, Senador Vergueiro, João
Firmino e Rotary - está última,
na quinta-feira passada (03/05).
Além de autorizar o início da
construção de Corredor São Pedro, no último sábado (05/05).
Mais do que melhorar a vida
das pessoas que utilizam o
transporte público, esta grande
ação está estimulando a criação
de empregos no município.

Santo André estende prazo
para Cartão Prioridade
Alex Cavanha/PSA

Divulgação

Palestras serão sobre beleza e estética, alimentos, vestuário, entre outros

De 14 a 19 de maio, o Sebrae
(Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas)
vai realizar a sua 10ª Semana
MEI, oferecendo capacitação
a microempreendedores individuais de todo o país. Em
São Caetano do Sul, a Sedert
(Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho, Turismo,
Tecnologia e Inovação) apoia a
iniciativa e terá uma série de
videoconferências em sua sede,
localizada dentro do Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete,

651). Os interessados podem
participar gratuitamente (inscrições pelo telefone 4227-7662).
Este ano, a Semana MEI
terá como foco o estímulo às
vendas, atendendo a uma necessidade dos microempreendedores individuais. A última
pesquisa de perfil do MEI revela
que 31% dos empreendedores
apontam a dificuldade de conquistar cliente como principal
problema enfrentado e 25% dos
que encerraram o negócio relataram que não tinham lucro.

Desde o lançamento foram emitidos 23.970 cartões

Para garantir que os idosos
tenham mais comodidade para
se cadastrar no Cartão Prioridade, a Prefeitura prorrogou mais
uma vez o prazo para emissão do
benefício no saguão do Teatro
Municipal. O atendimento no
local, que terminaria em 11 de
maio, agora vai até 8 de junho,
de segunda a sexta-feira, das 9h
às 17h. De acordo com a AESA,
até a última segunda-feira (7)
foram emitidos 23.970 cartões.
A partir de 11 de junho, a
emissão não será interrompida

e os interessados poderão obter o benefício na sede da AESA,
localizada na avenida Industrial,
600, de segunda a sexta, das 8h
às 18h. A obtenção do Cartão
Prioridade não é obrigatória,
mas sim um facilitador do
embarque para garantir aos
idosos mais conforto, comodidade e segurança nos ônibus.
O lançamento do benefício faz
parte da campanha “Pela Porta
da Frente”, promovida pela
Prefeitura, por meio da SATrans,
em parceria com a AESA.

Para efetivar o cadastro e
garantir o acesso ao benefício, o
usuário de ônibus com 65 anos
ou mais deve apresentar CPF,
documento com foto e comprovante recente de residência
(conta de água, luz ou telefone)
emitido nos últimos três meses
e em seu nome. Caso o idoso
maior de 65 anos não tenha
interesse em obter o cartão,
poderá continuar entrando
normalmente pela porta de trás
dos ônibus, apresentando o RG
ao motorista.

NewCastle Sports Bar
abre as portas no
Centro de São Caetano
Nessa sexta-feira (11),
inaugura o maior e mais elaborado bar temático esportivo
da região do ABC. O espaço
é único na região, com piso
térreo e mezanino, conta com
dois telões, mais de dez TVs de
50 polegadas e sistema de som
ambiente totalmente digital,
além dos amplos bares com
cervejas especiais e o melhor
da comidinha de boteco. O
NewCastle Sports Bar, tem
um ambiente especialmente
criado para torcedores de
futebol a UFC, aproveitando
o calendário agitado com a
Copa do Mundo de futebol,

mas também destacando campeonatos nacionais e internacionais de basquete, baseball,
rúgbi, entre outros esportes.
Os empresários Cassiano
Rampazzo, advogado, Omar
Hamam Junior, publicitário, e
Alex Peterka, produtor musical
e DJ, inspiraram-se também
na vida noturna agitada da
cidade de NewCastle para criar
o conceito do Sport Bar. Além
da programação esportiva, o
bar também vira balada, com
boa música, ideal para quem
quer se divertir, conversar e
reunir os amigos, além da possibilidade de receber eventos

Divulgação/NewCastle

Casa investiu em ambiente diferenciado e programação esportiva

especiais para até 800 pessoas.
A casa terá parcerias com
chefs e restaurantes, além
de confrarias especiais e programação de atrações. "Não
existe no ABC um espaço como
esse, e temos planos para

ampliar as possibilidades, com
um espaço para shows anexo
ao bar", comenta Rampazzo.
SERVIÇO - New Castle Sports
Bar- Rua Santo Antonio, 105 Centro, São Caetano. Horário de
funcionamento: Terça a sexta,

das 18h às 23h, e aos sábados
das 15h à 1h, mas seguirá sempre a programação esportiva
nos dias de jogos e eventos. Site
www.newcastlesportsbar.com.
br e através das redes sociais @
NewcastleSportsBar.
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Jason Bateman e Rachel McAdams
se unem na comédia A Noite do Jogo
O filme foi escrito por Mark Perez e produzido por John Davis
Divulgação

Moda
Inclusiva
Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do
Concurso Moda Inclusiva.
Podem participar estudantes
de cursos técnicos, universitários e profissionais das
áreas de moda e saúde não
só do Brasil, mas de todo o
mundo. O concurso tem o
objetivo de produzir looks
para pessoas com deficiência.
As inscrições são gratuitas e
poderão ser realizadas no site
http://modainclusiva.sedpcd.
sp.gov.br/inscricao2018.php
até o dia 8 de junho. A ideia
de tornar o Concurso Moda
Inclusiva internacional surgiu da necessidade de convidar participantes de todo
o mundo a compartilhar
soluções inovadoras que
podem contribuir no bem
estar e na qualidade de vida
das pessoas com deficiência,
além de apresentar novos
conceitos à moda. Os 20
melhores trabalhos inscritos
serão apoiados com tecido
para a confecção das roupas
e participarão do desfile
final em um grande evento
no final do ano, na capital
paulista. Os três melhores
colocados serão premiados.

Os protagonistas Max E Annie vivem jogo divertido entre casais

Bateman e McAdams estrelam como Max e Annie, cujas
noites de jogos entre casais
ficam um pouco mais interessantes quando o carismático irmão
de Max, Brooks, organiza uma
festa de assassinato e mistério,
com direito a bandidos e agentes
federais falsos. Então, quando

Brooks é sequestrado, tudo faz
parte do jogo... certo? Quando
os seis jogadores extremamente competitivos se propõem a
resolver o caso e vencer o jogo,
eles descobrem que nem o
“jogo” nem Brooks eram o que
aparentavam. No decorrer de
uma noite caótica, os amigos

ficam cada vez mais envolvidos,
à medida que cada reviravolta
leva a um rumo inesperado.
Sem regras, pontos e sem saber
quem são todos os jogadores,
este pode se tornar o jogo mais
divertido de suas vidas... ou é
fim de jogo. Além de Bateman
e McAdams, o elenco também

conta com Billy Magnussen
(“Ponte dos Espiões”, série de
TV “American Crime Story”),
Sharon Horgan (série da Amazon
“Catastrophe”), Lamorne Morris
(série de TV “New Girl”), Kylie
Bunbury (séries de TV “Pitch” e
“Under the Dome”), Jesse Plemons (“Aliança Do Crime”, série

de TV “Fargo”), Danny Huston
(“Mulher-Maravilha”, “X-Men
Origens: Wolverine”), Chelsea
Peretti (série de TV “Brooklyn
Nine-Nine”), Michael C. Hall
(séries de TV “Dexter” e “Six
Feet Under”) e Kyle Chandler
(“Manchester à Beira-Mar”,
série TV “Bloodline”).

Sesc São Caetano expõe projeto "Desce pra Ver"
O Sesc São Caetano expõe
até 28 de Setembro o projeto
“Desce pra ver”, para quem
passa pela rua, o painel de
ilustrações na fachada apresenta artistas convidados e
uma mostra de seus trabalhos.
Olhando de perto, detalhes

são revelados e provocam
novas percepções, uma aproximação a quem "desce pra ver".
A mostra “Completudes”
realizada pelo coletivo Trama,
traz grandes formas que se
constroem com a soma de
pequenos detalhes, é um con-

vite ao publico para entrar e
descobrir os pequenos segredos escondidos pelos artistas.
A exposição Completudes,
vem da ideia de construções
realizadas coletivamente, o
mural é formado a partir de
trabalhos em crochê.

O Coletivo formado por 5
mulheres apaixonadas pelos
fios e pelas artes, possuem 2
anos e meio de existência e
tem com objetivo principal, integrar ideias e ações dentro de
um mesmo espaço ou evento.
Sesc São Caetano - Rua

Piauí -554 - Bairro Santa Paula. Horários: Segunda a Sexta,
das 9h às 21h30. Sábados,
das 9h às 17h30. Telefone:
4223-8800. Para informações
sobre outras programações
acesse o portal sescsp.org.
br/saocaetano.

Kefir promove muitos benefícios para a saúde

Kefir são probióticos que
trazem uma série de benefícios
a nossa saúde. Contribuem com
o bom funcionamento intestinal, favorecendo a melhora de
absorção de nutrientes, que por
consequência a melhora do funcionamento do sistema imuno-

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.

lógico (nosso sistema de defesa).
Mais conhecidos como bactérias
do bem, podem contribuir com a
melhora da glicemia, colesterol e
triglicérides, é até mesmo perda
de peso, uma vez que melhora
a função imunológica e assim
acelera o metabolismo.
O intestino é considerado o nosso “segundo cérebro”, se ele funciona bem,
então tudo vai muito bem.
Para os atletas profissionais
e amadores, o Kefir pode ser
usado durante o preparo para
competições, fortalecendo o
sistema imunológico e minimizando o risco de doenças, já que
o estresse gerado pelo exercício
de alta intensidade pode afetar
a imunidade do atleta. Além
de melhorar a recuperação

pós treino ou pós competição.
Este probiótico pode ser cultivado em leite, água ou sucos.O
de leite se alimenta do carboidrato (lactose) e gorduras do
leite, já o de água é necessário
adicionar açúcar mascavo para
que ele tenha o carboidrato
como alimento.
Quando cultivamos em
sucos, as bactérias se alimentam da frutose, que é o açúcar
das frutas. A recomendação
indicada é de 100 ml ao dia,
e é possível associar a outros alimentos como frutas e
grãos integrais (aveia, linhaça, chia, etc). Mas atenção,
o Kefir são microorganismos
vivos, temos que tomar muito
cuidado com a higiene dos
utensílios que serão usados

no manuseio. A higienização
das mãos também merecem
atenção, e além disso devemos cultiva-los na forma ideal
com temperatura ambiente,
sem utensílios de metal e livre
de contaminantes químicos
como produtos de limpeza e
contaminantes físicos como
pelos de animais.
Kefir precisa estar protegido com um pano limpo ou
uma touca descartável, dessa
forma evitamos o contato com
coisas externas mas permitindo que eles possam respirar para se reproduzirem de
forma adequada. Através do
Kefir é possível fazer inúmeras
receitas, a mais comum é o
iogurte que é o resultado da
fermentação do leite com os

grãos de Kefir após 24 horas
de repouso. Mas também é
possível fazer patês, queijos,
sobremesas, entre outras. E o
melhor de tudo, não é pago!
O Kefir só é possível conseguir
por doação. Existem vários
grupos em redes sociais que
fazem doação, entre em contato com um deles e aproveite
os benefícios dessas bactérias
maravilhosas!
Por Camila Paco
Nutricionista
CRN: 36.230
Clínica Azzi
Alameda Terracota, 250
CJ 304 - Cerâmica
4224-2000
www.clinicaazzi.com.br

Como prevenir problemas e ter cuidados com a voz
A voz é um meio essencial da comunicação e deve
ser muito cuidada, principalmente, quando é um
instrumento de trabalho.
Por isso, deve-se evitar o
uso do tabagismo; bebidas
alcoólicas; de forçar a voz;
falar excessivamente quando gripado ou com alguma
crise alérgica; cantar abusivamente e sem orientação
adequada; gritar e falar em
ambientes muitos barulhentos, secos e empoeirados. É
aconselhável também evitar
falar em demasia e consumir
alimentos que causem azia
ou má-digestão.
Profissionais que utilizam

a sua voz diariamente (jornalistas, cantores e atores,
por exemplo) podem estar
mais atentos aos cuidados
básicos com a saúde vocal,
mas, o restante da população
negligencia ou desconhece a
dimensão dos efeitos negativos que os excessos com a
voz podem causar para a sua
qualidade de vida
A voz é uma característica humana que, além de
permitir nossa comunicação,
denota muitas vezes nossa
personalidade e estado de
espírito em determinado
momento. Chamamos de rouquidão ou disfonia qualquer
alteração perceptível na voz.

Na maior parte das vezes é
uma situação temporária e
de resolução espontânea,
como no caso das infecções
respiratórias.
A voz é uma característica humana que, além de
permitir nossa comunicação,
denota muitas vezes nossa
personalidade e estado de
espírito em determinado
momento. Chamamos de
rouquidão ou disfonia qualquer alteração perceptível
na voz. Na maior parte das
vezes é uma situação temporária e de resolução espontânea, como no caso das
infecções respiratórias.
Entretanto, nos casos em

que a rouquidão seja persistente, tal sintoma pode estar
relacionado a alterações
mais sérias e devem ser avaliadas por um especialista
na área. Dentre as causas
persistentes, as mais comuns são os nódulos (calos)
vocais, pólipos, cistos, papilomas e tumores. A doença
causadora de rouquidão
mais temida é certamente o
câncer de laringe.
Prevenção: Evite álcool e
o tabagismo. Modere o uso
de cafeína e bebidas gasosas,
principalmente se tiver refluxo. Beba água regularmente
em temperatura ambiente,
em pequenos goles. Falar com

uma postura correta. Evite falar em demasia, especialmente
em ambientes enfumaçados e
barulhentos. Evite gritar ou falar muito alto. Usar roupas leves que não apertem a região
do pescoço e/ou cintura. vite
ingerir líquidos muito gelados
ou muito quentes. Elimine os
hábitos vocais inadequados
(pigarrear, tossir e raspar a
garganta). Mantenha uma
alimentação saudável e regular, evitando alimentos muito
condimentados e gordurosos.
Evite a automedicação.
Dra. Simone Rofrigues
Fonoaudióloga da
Santa Casa de Mauá
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Vila Luzita ganhará terminal
modernizado e frota renovada
Em Santo André, terminal também terá novas estações

São Paulo
tem "Dia D"
da vacinação
A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo promove
neste sábado, 12 de maio, o
Dia D da campanha de vacinação contra gripe. Cerca de
36 mil profissionais estarão
mobilizados para vacinar a
população em mais de 6,5
mil postos fixos e volantes
em todo o Estado de São
Paulo. Somente no interior
paulista, serão cerca de 5,5
mil postos. Outros 580 estarão em funcionamento na
Grande São Paulo, e mais 530
especificamente na capital. A
ação contará com o apoio
de mais de 2,3 mil veículos,
entre carros, ônibus e barco.
Desde o início da campanha,
em 23 de abril, até o momento, 3 milhões de paulistas já
foram imunizados.

A SATrans, autarquia municipal que gerencia o transporte coletivo em Santo André, vai publicar até o final
do mês o edital para definir a
empresa de ônibus que atenderá a região da Vila Luzita.
A vencedora da licitação terá
que realizar diversos investimentos que proporcionarão
maior conforto aos passageiros, como por exemplo, uma
completa modernização do
Terminal da Vila Luzita, que
ficará mais amplo e contará
com iluminação natural. A
empresa que vencer o certame terá ainda que reformar
todas as paradas, reconstruir
a estação localizada na altura da rua Amaro e construir
uma nova, na altura da rua
Xavantes, além de recapear
por completo o corredor e a
avenida Capitão Mário Toledo
de Camargo.
O edital garantirá a incorporação de 81 novos ônibus
na frota, operando nas 16
linhas do corredor tronco da
Vila Luzita, todos com ar-condicionado e wi-fi. O terminal
e as estações contarão ainda
com painéis informativos que
indicarão em tempo real a
localização dos ônibus para
os usuários. O trabalho para a
concretização do projeto final
do novo terminal começou
em 2017, com um aprofundado estudo de medição do

Ricardo Trida/PSA

Maquete prevê melhorias para maior conforto dos passageiros

transporte público da cidade,
com a realização da pesquisa origem e destino. Para a
execução deste trabalho foi
contratada uma empresa de
consultoria em transporte
público, que diagnosticou as
características do sistema.
“Fizemos um trabalho
complexo, para que tudo pudesse ser encaixado dentro
de uma viabilidade econômica para a cidade. A pesquisa
origem e destino apontou os
impactos desta obra, quais

intervenções seriam necessárias e o comportamento
das vias que chegam a este
corredor”, apontou o prefeito
Paulo Serra, durante coletiva
de imprensa na quinta-feira ,
dia 10. A empresa vencedora
da licitação, que será realizada na modalidade concorrência pública, podera operar as
atividades do terminal e do
corredor de ônibus por um
prazo de 20 anos, prorrogáveis por mais 5 anos. O edital
exigirá que as melhorias e

Parabéns a
todas as Mães

Que este dia seja repleto
de amor, carinho e paz.
Feliz Dia das Mães!

vereador chico Bento

ARESM

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

Feliz Dia das Mães!

rubens do dae - Presidente da ARESM

Nós que transportamos as
mamães com todo carinho,
aproveitamos para desejar
um excelente dia com
muita paz e felicidade.

FELIZ DIA DAS MÃES

reforma do terminal sejam
realizadas em 12 meses após
a assinatura do contrato e
as demais melhorias, como
reforma das paradas, colocação de novos pontos de
ônibus e o recapeamento da
avenida Capitão Mário Toledo
de Camargo, em um prazo de
18 meses.
Desde outubro de 2016,
quando a Expresso Guarará
paralisou suas atividades e
entrou em processo de falência, o coletor tronco do

Terminal Vila Luzita passou a
ser operado por meio de um
contrato emergencial, firmado à época com a empresa
Transportadora Turística Suzano Ltda (Suzantur). Quando
este contrato venceu, em
ele não foi renovado, pois a
prefeitura já realizava o projeto básico para lançamento
do novo edital. A empresa
continuou a operar na cidade
por meio de uma autorização
a título precário, até a finalização do processo.

Ser Mãe...
É a missão de maior responsabilidade.
É amar de forma mais completa, é dar o melhor
de si e não esperar nada em troca.
As mães são merecedoras de todo nosso
respeito e dignas de todo nosso afeto.
Feliz Dia das Mães!!!

Gersio sartori

Desde que nascemos
recebemos atenção,
carinho e apoio da
pessoa que sempre
estará ao nosso lado.
Agradecemos cada
palavra, afeição,
dedicação e amor
sem medida.
Parabéns, Mães!

VIPE - VIAÇÃO PADRE EUSTÁQUIO LTDA
Central de Atendimento - 3296-1800
www.vpadreeustaquio.com.br

vereador Jander Lira

