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Política

S. André

Cinema

Estudantes da rede municipal
de ensino de Santo André estão
aprendendo a jogar tênis por
meio de aulas gratuitas. Ainda
há vagas e as inscrições estão
abertas. Podem se inscrever
alunos do ensino fundamental.

Os vereadores de São Caetano aprovaram projeto que
altera a Lei Orgânica do Município permitindo a reeleição
da mesa diretora. Com aval
legislativo, o atual presidente
Pio Mielo poderá ser reeleito.
Pág. 02

Nos arredores da Califórnia,
quatro amigas de longa data
estão na casa dos 60 anos e
decidem ler no clube do livro o
romance "Cinquenta Tons de Cinza". Isso faz com que a vida dessas
mulheres mude completamente.
Pág. 04
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Procuradoria acusa
Auricchio de fraude e
pede a sua cassação

Arquivo JR

Denúncia foi apresentada ao TRE contra o prefeito, vice-prefeito
e mais 7 pessoas por organização criminosa e caixa 2
Na última terça-feira (12),
o Ministério Público Eleitoral
em São Paulo apresentou ao
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE/SP) denúncia contra
o prefeito e o vice-prefeito
de São Caetano do Sul, José
Auricchio Júnior e Roberto
Luiz Vidoski, ambos do PSDB,
e outras sete pessoas, por
caixa 2 e formação de organi-

zação criminosa nas eleições
municipais de 2016.
Em investigação iniciada
em maio do ano passado
e conduzida diretamente
pelo MP Eleitoral, apurou-se a utilização de diversas
pessoas físicas para disfarçar
a origem dos recursos que
financiaram a campanha à
prefeitura de São Caetano

do Sul e que abasteceram
o caixa do diretório local do
PSDB no mesmo período.
Estima-se que 54% do
montante arrecadado para
a campanha eleitoral é proveniente de doações dissimuladas, o que coloca em
xeque a própria legitimidade do pleito de 2016 no
município. Página 3

Santo André receberá os Jogos
Regionais 2018
Após receber algumas modalidades dos Jogos Abertos
do Interior no ano passado,
Santo André será agora sede
única da 62ª edição dos Jogos
Regionais, que acontecem de
4 a 13 de julho. O convênio
que oficializa a cidade como
anfitriã da competição foi assinado na última quinta-feira
(14) pelo prefeito Paulo Serra
e o secretário de Esporte,
Lazer e Juventude do Estado
de São Paulo, Cacá Camargo,
no Palácio dos Bandeirantes.
O mascote do evento foi batizado de Penacho, referência ao
gavião-de-penacho, animal que
faz parte da fauna da região de
Paranapiacaba. A abertura dos
Jogos Regionais acontece em 4
de julho, às 19h, no Ginásio Pedro Dell'Antonia e terá a ilustre
presença do campeão mundial
de skate e andreense Sandro
Dias, o "Mineirinho". Página 3

Ministério
Apresentação
Público Eleitoral
de salto denunciou
com vara durante
Beto Vidoski
a inauguração
e José Auricchio
em 2012
Júnior

São Bernardo aprova Lei de
Diretrizes Orçamentárias

Gabriel Inamine/PMSBC

Prefeito também sancionou a Lei que autoriza a criação de câmara de conciliação para cobrança de débitos

Sob aval do prefeito Orlando
Morando, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que orienta
a elaboração do orçamento fiscal e de investimentos do poder

Executivo para o exercício de
2019, foi enviada à Câmara e
recebeu aclamação de 25 votos
favoráveis, na sessão ordinária.
A peça prevê arrecadação de R$

5,195 bilhões para o próximo
ano, o que representa uma retração de 5,72% em relação ao
orçamento executado em 2018.
Página 6
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Morando consegue liminar
contra a PEC dos supersalários
Em ação movida na busca pelo
respeito ao dinheiro público o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, conquistou uma liminar da
Justiça que suspende a PEC 46, que
aumenta o teto salarial do serviço
público no Estado de R$ 21.631,05
para R$ 30.471,11 até 2022. Por
intermédio da Procuradoria-Geral
do Município, o prefeito ingressou
com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, respaldada em
justificativas de desrespeito as
constituições federal e do Estado,
derrubando a autonomia dos
municípios sobre a folha de pagamento de seus servidores.

Divulgação

Rodrigo Sodré obteve expressiva votação para vereador

O Consórcio e a Regionalidade
no executivo, enfatizava “estou secretário, não sou secretário”. O Consórcio
é, e não ‘está’ como uma ferramenta
importante para o desenvolvimento
das sete cidades. Afinal, grandes conquistas para nossa região vieram por
meio do Consórcio: Hospital Mário
Covas, Universidade Federal do ABC,
além de grande obras através do PAC
e muitos outros.
Fato interessante é que a política
brasileira sempre enfatiza o investimento em tecnologia e inteligência,
mas quando isso é aplicado (caso do
Consórcio), discutem se isso é algo
efetivo ou não. Estudos importantes
sobre mobilidade e áreas de riscos foram feitos pelo Consórcio, diminuindo

o tempo do trabalhador no transporte
Público e salvando vidas através das
ações preventivas. Sou a favor de investirmos em tecnologia e inteligência.
É momento de demonstrarmos
amor pela nossa região, deixarmos
as diferenças políticas de lado, e
passarmos a pensar na vida de cada
cidadão que vive nas sete cidade do
Grande ABC, e precisa de ações que
melhorem a Saúde, Educação, Mobilidade e Segurança.
Faço votos que o Consórcio continue exercendo seu papel de fomentador do desenvolvimento macro e
defensor da nossa região.
Nilson Bonome

PRP faz debate sobre empoderamento feminino
Aproximadamente 30 pessoas prestigiaram de perto a palestra “Mulher: a vida acontece
a cada dia”, promovida pelo PRP
(Partido Republicano Progressista) – Mulher. A legenda feminina
é presidida, em São Caetano, por
Cidinha Docini e a coach Lilian
Oneda, que conduziu os trabalhos no dia 05 de junho.
Ao convidar Lilian para fazer
uso da palavra e compartilhar
com todos os seus conhecimentos,
Cidinha realizou um breve discurso.
Segundo ela, amar-se e principalmente respeitar-se é um caminho
contínuo e necessário para que a
situação de desigualdade com os

homens, no mercado de trabalho
e fora dele, seja extinta.
Por sua vez, Lilian afirmou
que o empoderamento feminino fica ainda mais latente quando é resultado de uma busca
pelo autoconhecimento. “Essa
conquista, ao ser obtida, reflete
e influencia positivamente em
nossas jornadas pessoal e profissional”, apontou Lilian.
Dois nomes da política do
ABC também compareceram e
conversaram com o público: o
advogado Eduardo Albuquerque, presidente do PRP de São
Caetano, e Fabio Palacio, pré-candidato a deputado.

‘O Avante conta com o
Sodré nestas eleições’,
afirma presidente estadual

Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando

Ponto de Vista

Muito se discutiu nos últimos dias
sobre a efetividade do Consórcio Intermunicipal Grande ABC em nossa
região. O assunto veio à tona, devido
aos pedidos de saída da entidade pelas
cidades de Diadema e Rio Grande da
Serra, além do ato legislativo de São
Caetano do Sul que suprimiu a verba
destinada ao Consórcio em 2018.
Talvez o tema da regionalidade
tenha ficado de lado e as visões políticas pessoais dos gestores ganharam
protagonismo, no entanto, a entidade
está acima desses pequenos desentendimentos, que podem ser totalmente
harmonizados com atitudes republicanas de ambos os lados.
Sempre que passei por algum cargo

ABC Político

O presidente estadual do
Avante, Josué Tavares, afirmou
a imprensa na última reunião
do diretório estadual, que conta com a participação nestas
eleições do empresário e presidente da sigla em São Caetano
do Sul, Rodrigo Sodré.
“O Avante conta com o
Sodré nestas eleições. Nosso
presidente em São Caetano
obteve uma excelente votação para vereador na cidade,
e tem todas as condições
para disputar uma cadeira
no legislativo, seja estadual
ou federal”, disse.
Josué também enalteceu a
capacidade política do empresário. “Sodré tem uma capacidade política incrível. É jovem,
empreendedor e ligado nas
políticas públicas focadas no
esporte, será importantíssimo
para o projeto do Avante neste
ano”, concluiu.
Sodré foi candidato a vereador em 2016 pelo PHS e
conquistou 813 votos, ficando na suplência da coligação.

Questionado sobre a possibilidade de disputar as eleições
deste ano, o empresário
mostrou entusiasmo.
“Agradeço muito a confiança do presidente estadual do
Avante no nosso nome. O país
passa por um momento em
que a população clama por renovação política, e São Caetano
precisa de um representante
realmente preocupado com a
cidade, para tirar o nome do
município das páginas polícias e
colocá-la em local de destaque
positivo”, justificou.
Sobre o cargo que pretende
disputar, Sodré explicou que
está conversando com seu
grupo. “Nossa única indefinição
é em relação ao cargo, estamos
conversando com o grupo para
chegar ao entendimento se
seremos mais uteis em Brasília
ou na Assembleia Legislativa”,
explicou. Caso Sodré confirme
sua pré-candidatura, São Caetano do Sul terá mais uma opção
de representante para defender
a cidade no parlamento.

Integrantes da palestra realizada em São Caetano

Câmara de São Caetano aprova projeto
que autoriza reeleição da mesa diretora
Divulgação

Óptica Baraldi

Desde
1972

Laboratório Próprio

4224-5057 - 4229-5522
Mesa que conduz os trabalhos poderá ser reeleita

Conselho Municipal de Políticas
sobre Drogas (Comad) de São
Caetano do Sul, e o que autoriza
a alienação de bem imóvel de
propriedade do município.
A Câmara aprovou em segunda votação, proposta de
mudança na LOM (Lei Orgânica
do Município) no que se refere
ao caso da reeleição de qual-
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quer dos integrantes da mesa
diretora. Apenas os vereadores
Edison Parra (PSB) e Marcel
Munhoz (PPS) votaram contra.
Com aval legislativo, o atual
presidente da Casa, Pio Mielo
(MDB), possui autorização para
pleitear a sua recondução à
frente do bloco pelo próximo
biênio (2019-2020), retornan-

do a um cenário que era vigente em outros mandatos. O
pleito ocorre no fim deste ano.
A mesa diretora conta ainda
com Ubiratan Figueiredo (PR)
como vice-presidente, Maurício Fernandes (DEM), primeiro-secretário; Moacir Rubira (PRB),
segundo-secretário e Marcos
Fontes (PSDB), 3º secretário.
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A Câmara de São Caetano
do Sul aprovou na quinta-feira,
14, em dois turnos, quatro
projetos encaminhados pela
prefeitura. Um deles é o projeto
de lei complementar que altera
dispositivos da lei complementar municipal nº 7, de 28 de
setembro de 2017 que dispõe
sobre as normas relativas ao
Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN).
Também foram apreciados
os projetos de lei que altera
a redação dos dispositivos
da lei municipal nº 5.044,
de 7 de dezembro de 2011
que altera a denominação do
Conselho Municipal da Pessoa
Deficiente e com Necessidades Especiais do Município
de São Caetano do Sul para
Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência (Comped); o
que altera a lei municipal nº
4.154, de 25 de junho de 2003,
que dispõe sobre a criação do
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Procuradoria denuncia Auricchio
por 54% de caixa 2 em São Caetano
Denúncia foi apresentada ao TRE contra o prefeito e o vice-prefeito da cidade e mais sete pessoas

Vacinação vai
até o dia 22/06
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo
prorrogou a campanha de
vacinação contra a gripe em
SP, seguindo o calendário
definido pelo Ministério da
Saúde. A finalidade é ampliar
a proteção da população
contra a doença.
Até o dia 22 de junho, as
doses gratuitas continuam
disponíveis na rede pública
de saúde, para todos os
grupos do público-alvo. No
Estado de São Paulo, a meta
da campanha é vacinar 10,7
milhões de pessoas contra o
vírus Influenza. Mais de 9,1
milhões de paulistas já estão
imunizados.
A campanha, que ocorre
desde 23 de abril, já vacinou
mais de 4 milhões de idosos;
1,2 milhão de crianças; cerca de 228,5 mil gestantes
e aproximadamente 63 mil
puérperas (mães que tiveram filhos nos últimos 45
dias), entre outros.
Considerando a meta,
ainda é preciso vacinar cerca
de 1,6 milhões de pessoas. O
alerta especial na reta final
da campanha é para crianças
e grávidas, que ainda apresentam cobertura vacinal de
52% e 54%, respectivamente.
Todas as regiões abrangidas
pelos 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRSs) têm
cobertura vacinal de aproximadamente 75%.

Na terça-feira (12), a Procuradoria Regional Eleitoral de
São Paulo (PRE-SP) apresentou
ao Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-SP) denúncia contra o
prefeito e o vice-prefeito de São
Caetano do Sul, José Auricchio
Jr e Roberto Luiz Vidoski, ambos
do PSDB, e outras sete pessoas,
por caixa 2 e formação de organização criminosa nas eleições
municipais de 2016.
Em investigação iniciada
em maio do ano passado e
conduzida diretamente pela
PRE-SP, apurou-se a utilização
de diversas pessoas físicas para
disfarçar a origem dos recursos
que financiaram a campanha à
prefeitura de São Caetano do
Sul e que abasteceram o caixa
do diretório local do PSDB no
mesmo período. No decorrer
das investigações, a Procuradoria solicitou diversas medidas
cautelares, que foram deferidas
pelo Tribunal, permitindo com
isso o necessário esclarecimento dos fatos. Estima-se que 54%
do montante arrecadado para
a campanha eleitoral é proveniente de doações dissimuladas, o que coloca em xeque a
própria legitimidade do pleito
de 2016 no município.
Esquema - Os crimes foram
cometidos por intermédio de
organização criminosa estruturada em torno da empresa
Globo Contábil e de seu proprietário Eduardo Abrantes,
que se utilizou de funcionários
e de familiares para camuflar os
recursos destinados à campanha. Entre os laranjas, constava
pessoa sem nenhuma condição
econômica de realizar doações
milionárias, além de pessoa
hospitalizada, que efetuaram
transferências ao partido e à
campanha eleitoral.
A principal conta bancária
utilizada foi a de Ana Maria
Comparini Silva, pessoa humilde e pensionista do INSS, pela
qual transitaram cerca de R$
1,4 milhão, dinheiro que abasteceu direta ou indiretamente a
campanha eleitoral e o partido.
Trata-se da mesma pessoa física

Fotos: Arquivo

Auricchio não falou com a imprensa até o fechamento desta edição

Beto Vidoski também foi acusado pela Procuradoria

que aparece como doadora da
campanha do vereador Camilo
Cristófaro (PSB), que teve na
semana passada seu mandato
cassado pela Justiça Eleitoral
por captação ilícita de recursos
financeiros durante as eleições.
Dentre outras, a maior depositante que abasteceu a conta de Comparini foi a empresa
Almeida & Dale Galeria de Arte
LTDA, tradicional galeria de artes localizada no bairro dos Jardins em São Paulo, que depositou mais de 500 mil reais, fato
que revela o total desrespeito

Santo André receberá
os Jogos Regionais 2018
Ricardo Trida/PSA

Prefeito Paulo Serra esteve na Secretaria de Esporte de SP para oficializar cidade como anfitriã da competição

Após receber algumas modalidades dos Jogos Abertos
do Interior no ano passado,
Santo André será agora sede
única da 62ª edição dos Jogos
Regionais, que acontecem de
4 a 13 de julho. O convênio
que oficializa a cidade como
anfitriã da competição foi assinado na última quinta-feira
(14) pelo prefeito Paulo Serra
e o secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de
São Paulo, Cacá Camargo, no
Palácio dos Bandeirantes.
“Assinamos esse convênio e
receberemos este importante
evento esportivo. O custo para

a realização será de R$ 500 mil
e virá da parceria entre estado
e município. Assim vamos resgatando a tradição do esporte
de Santo André, fortalecendo a
base e melhorando o desenvolvimento da cidade”, comentou
o prefeito Paulo Serra.
O mascote do evento foi
batizado de Penacho, referência ao gavião-de-penacho,
animal que faz parte da fauna
da região de Paranapiacaba.
A abertura dos Jogos Regionais acontece em 4 de julho, às 19h, no Ginásio Pedro
Dell'Antonia e terá a ilustre
presença do campeão mundial

de skate e andreense Sandro
Dias, o "Mineirinho".
A disputa entre cidades
terá 22 modalidades e será
realizada nos diferentes equipamentos esportivos da cidade. Todas as partidas terão
entrada gratuita. No próximo
dia 25 de junho, às 15h, haverá
o congresso técnico geral dos
Jogos, quando será confirmado o número exato de cidades
participantes e demais detalhes. A expectativa é de que
cinco mil atletas passem por
Santo André e fiquem hospedados nas mais de 20 escolas
disponíveis para alojamento.

à proibição de financiamento
empresarial, já que as pessoas
físicas que figuraram como
doadoras serviram como meras
repassadoras de recursos.
Penas - A forma premeditada e estruturada como os
crimes foram cometidos levaram a PRE-SP a atribuir delitos
que podem resultar, em tese,
a penas superiores a 30 anos
de prisão, além de perda do
cargo público, inelegibilidade
e multas para os principais
denunciados. Na denúncia, foi
também pedida indenização

Tesoureiro da campanha, Rodrigo Toscano hoje é diretor do Saesa

material e moral no valor de R$
6 milhões de reais.
Os fortes indícios de que
a Justiça Eleitoral foi utilizada
para lavagem de dinheiro fez
com que a Procuradoria solicitasse instauração de inquérito
policial para prosseguimento da
investigação desse crime junto
à Superintendência da Polícia
Federal de São Paulo.
Defesa - Os advogados do
prefeito, Ricardo Penteado e
Beto Vasconcelos, emitiram
nota oficial sobre o caso. “Com
relação à notícia, na data de

hoje (12/06), de apresentação
de denúncia pela Procuradoria
Regional Eleitoral de São Paulo
em face do prefeito José Auricchio Júnior, deve-se esclarecer
que se trata de opinião do Ministério Público Federal, ainda
pendente de apreciação pelo
Tribunal Regional Eleitoral. O
prefeito está à disposição da
Justiça Eleitoral para prestar
todos os esclarecimentos necessários. Tem certeza da correção de sua conduta, confia na
Justiça e acredita que os fatos
serão esclarecidos”, informou
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Alunos da rede municipal de
Santo André aprendem tênis
Inscrições estão abertas; ensino é baseado em método que usa bolas com velocidades diferentes

Cartão
Prioridade
O cadastro do Cartão Prioridade será realizado somente
na sede da AESA (Associação
das Empresas do Sistema de
Transporte de Santo André),
na avenida Industrial, 600, das
8h às 18h. 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 de
residência (conta de água,
luz ou telefone) emitido nos
últimos três meses e em seu
nome. A obtenção do cartão
não é obrigatória, mas sim
um facilitador do embarque
para garantir aos idosos mais
conforto, comodidade e segurança nos ônibus. 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. O cartão Melhor Idade,
que já existia, continua funcionando e sendo emitido
normalmente. Este cartão é
destinado apenas a idosos
com idade de 60 anos a 64
anos e 11 meses de idade.

Estudantes da rede municipal de ensino de Santo André
estão aprendendo a jogar tênis
por meio de aulas gratuitas.
Ainda há vagas e as inscrições
estão abertas. Podem se inscrever alunos do ensino fundamental, com idade entre 6 e 11
anos. Para participar é só procurar o CESA (Centro Educacional
de Santo André) mais próximo.
O tênis é uma das novas
modalidades que neste ano
passaram a integrar o leque
de atividades oferecidas pelas
Ações Complementares da
Secretaria de Educação, juntamente com tênis de mesa, le
parkour, grafite, caratê, boxe
recreativo, cinema e manbol.
O programa oferece aulas de
esporte e artes no contraturno
escolar nos CESAS.
“O incentivo ao esporte segue como uma das prioridades
da nossa gestão. Sabemos da
importância da prática esportiva
como ferramenta de inclusão
social, com impacto imediato no
desenvolvimento do aluno. Por
isso, ampliar as possibilidades no
contraturno escolar representa
mais um avanço na educação

Júlio Bastos/PSA

Método Play an Stay, transforma o aprendizado em um método fácil e divertido

oferecida às nossas crianças”,
destacou o prefeito Paulo Serra.
As aulas de tênis acontecem
em 11 dos 12 CESAS da cidade,
mas no segundo semestre a
modalidade deverá ser oferecida em todos os Centros

Educacionais, com a inclusão
do novo CESA Jardim Irene. “A
iniciativa está proporcionando
a oportunidade de aprender a
jogar tênis para os alunos das
regiões mais afastadas e com
população mais carente, como

o bairro da Cata Preta, o Parque
Andreense e o Jardim Santo André”, destacou o gerente dos CESAS, Márcio “Tubarão” Ribeiro.
Cerca de 120 crianças já estão inscritas nas aulas de tênis
dos CESAS. “Temos capacidade

para formar turmas com até 20
crianças cada, o que significa
uma capacidade de atendimento de 220 crianças, sem contar
o CESA Jardim Irene”, destacou
o gerente dos CESAS, Márcio
“Tubarão” Ribeiro.

Fundo Social de Solidariedade inicia curso de maquiagem
O Fundo Social de Solidariedade de Santo André está com
inscrições abertas para o curso
de capacitação em maquiagem, que faz parte da Escola da
Beleza. As aulas são realizadas
três dias por semana, às terças
e quintas-feiras, das 9h às 16h
e às quartas-feiras, das 9h às
12h. São 60 horas de curso,
distribuídas em 12 dias.
Para se inscrever, os interessados devem comparecer

à sede do Fundo Social de
Solidariedade, que fica dentro da Craisa (Companhia
Regional de Abastecimento
Integrado de Santo André),
das 9h às 12h e das 13h às
16h, com cópia do RG, CPF e
do comprovante de endereço
ou pelos telefones 4996-2673
e 4996-2334. Todas as aulas
são gratuitas e acontecem no
próprio Fundo Social, que fica
na avenida dos Estados, 2195.

As inscrições ficarão abertas por tempo indeterminado.
Qualquer pessoa pode participar, desde que seja maior de 16
anos e more em Santo André.
Não é oferecido vale-transporte
ou qualquer outro benefício.
Outros cursos - Além da
capacitação em maquiagem,
o Fundo Social oferece outros
cinco cursos gratuitos: padaria
artesanal, artesanato, costura,
cabeleireiro e construção civil.

Inscrições estão abertas por tempo indeterminado

Peeling, para que serve esse tratamento?

Frieiras

Infecção mais comum
dos pés, a frieira é um tipo
de micose provocado por um
fungo e que incomoda muito
quem sofre com o problema.
Ela aparece normalmente
entre os dedos e pode, inclusive, afetar as unhas, explica
Cristina Lopes, podóloga e
coordenadora técnica das
clínicas Doctor Feet. A boa
notícia é que o incômodo
pode ser resolvido. Algumas
dicas podem ajudar a prevenir: tirar os sapatos ao chegar
em casa; evitar andar com
meias molhadas; enxugar
bem os pés, principalmente
entre os dedos, após o banho,
após o uso, colocar os sapatos
em lugar arejado.

O Peeling é um tratamento realizado há mais de um
século e, apesar das novas
tecnologias existentes, continuam amplamente divulgados e usados devido a
usa praticidade e excelentes
resultados.
Existem 2 tipos, os físicos
e os químicos. Os físicos
atuam retirando algumas

camadas da pele, podendo
ser feito com dermoabrasão, microdermoabrasão ou
peeling de cristal.
Nos Peelings químicos
são usados diversos tipos
de ácidos (ácido salicílico,
retinóico, tioglicólico, jessner, etc) para promover uma
renovação da pele, fechando poros, melhorando manchas, linhas/rugas, textura e
qualidade da pele.
Dependendo do tipo
de ácido usado, podem
ser superficiais, médios e
profundos. Os resultados
são mais aparentes quanto
mais profundos, mas também aumentam os riscos
e o desconforto durante e
após o peeling.
Os peelings superficiais
melhoram a textura da

pele, clareiam manchas e
atenuam rugas finas, além
de estimular a renovação
do colágeno, o que dá
melhor firmeza à pele. A
descamação costuma ser
fina e não chega a atrapalhar o dia a dia, podendo
voltar à sua vida normal no
dia seguinte.
Os peelings médios provocam descamação mais
espessa, algumas vezes escura, necessitando de cerca
de 5-7 dias para retorno
à vida normal. São mais
indicados quando a pele já
apresenta asperezas como
as ceratoses, rugas mais pronunciadas, manchas mais
acentuadas e alguns casos
de cicatrizes de acne.
Já o peeling profundo
é bem mais agressivo que

os demais e provoca a formação de muitas crostas
(cascas). O pós-peeling exige
o uso de curativos, com recuperação durando até um
mês. Observa-se renovação
importante da pele e diminuição de rugas profundas,
como as rugas ao redor da
boca e dos olhos. Novas
técnicas, como a aplicação
pontuada, visam diminuir os
possíveis efeitos colaterais e
o tempo de recuperação por
esse tipo de peeling.
Antes de fazer um peeling é preciso preparar a pele
cerca de 15 a 30 dias antes
do procedimento, com cremes contendo ácidos (mais
fracos do que os usados para
o procedimento), hidratação
e protetores solares. Isso
diminui os riscos de efeitos

indesejados como manchas
ou queimaduras, além disso
os ácidos usados tem uma
penetração por igual em
toda a pele.
Após o peeling deve-se
aplicar hidratantes durante
o período de descamação
(hidratante adequado ao
seu tipo de pele) aliado aos
protetores solares. Podem
ser usadas águas termais,
compressas frias para alívio
dos sintomas.
Dra. Cínthia Orasmo
Dermatologista
CRM SP 134.438/RQE 62.645
Clínica Azzi
Alameda Terracota, 250
CJ 304 - Cerâmica
Telefone: 4224-2000
www.clinicaazzi.com.br

Quatro dicas para cuidar da pele no inverno
O inverno está chegando
e, com ele, a necessidade de
redobrar a atenção com a
pele. Nesse período do ano,
costumamos tomar banhos
mais quentes e longos, a
umidade do ar é mais baixa e
a sudorese diminui, causando
ressecamento excessivo da
pele e alteração da proteção.
“É comum que apareçam
irritação, coceira, descamação e até casos de infecção
cutânea consequentemen-

te. Muitas doenças como
dermatite atópica, psoríase,
dermatite seborréica e outras podem piorar em épocas de temperaturas mais
baixas”, explica a dermatologista Andréia Tomiyasu, da
MedFlex Consultórios.
Para evitar o ressecamento da pele e manter sua
aparência saudável, veja as
dicas da especialista :
1-Durante o banho: evite
o uso excessivo de bucha pois

ela tira parte da gordura, que
ajuda na proteção da pele.
Banhos muito quentes e prolongados devem ser evitados
porque contribuem para o
ressecamento da pele.
2-Hidratar a pele: é importante escolher um hidratante específico para cada
tipo de pele, da face e do
corpo. O melhor momento
para utilizar hidratantes na
pele seca é após o banho, e
eles podem ser reaplicados

ao longo do dia. Para quem
preferir, existem opções para
usar na pele úmida durante
o banho. A pele oleosa também necessita de hidratação.
Opções oil-free devolvem
umidade à pele sem deixá-la
mais oleosa.
3-Proteção solar: é comum
que não se dê muita atenção aos cuidados com o sol
durante inverno, porém os
raios solares responsáveis por
causarem câncer e envelhe-

cimento cutâneos têm efeito
acumulativo ao longo da vida
e continuam a nos atingir mesmo nas épocas de frio. Portanto, é importante manter o uso
de protetor solar.
4-Manter hidratação do
corpo adequada: apesar da
diminuição da sede nesse
período, procure manter
uma boa ingesta hídrica. Alimentos ricos em água como
laranja, melancia, melão são
boas opções.
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Atrizes veteranas divertem na
comédia " Do Jeito Que Elas Querem"
O filme aborda a vida sexual de mulheres que estão chegando na terceira idade
Divulgação

Exposição
Brinquedos e
Brincadeiras
Divulgação

Diane Keaton, Candice Bergen, Jane Fonda e Mary Steenburgen

Exposição é gratuita

Com base nos importantes conceitos de memória, história e cultura os
alunos do 2º ano do Ensino Fundamental da escola
realizaram um percurso de
pesquisa e investigação sobre os brinquedos e brincadeiras da infância de seus
pais para a montagem da
mostra. Durante o processo
de organização,os alunos
realizaram pesquisas, consultaram diferentes fontes,
selecionaram critérios para
a escolha dos brinquedos e
também visitaram a Pinacoteca Municipal. A exposição
apresenta fotos e mais de 40
brinquedos artesanais e manufaturados pertencentes às
famílias dos alunos.
Brinquedos e Brincadeiras tem visitação gratuita e
aberta ao público de terça a
sexta-feira, das 12h às 16h e
aos sábados das 9h às 13h e
terá duração até 13/7. O espaço está localizado na Praça
do Forno do Espaço Cerâmica
(acesso pela Rua Casemiro de
Abreu), no Bairro Cerâmica.
Mais informações pelo telefone 4223-4780.

Mostra de
Teatro no fim
de semana
A Fundação das Artes de
São Caetano do Sul (FASCS)
traz ao público 25 atividades
e exercícios cênicos, resultado do trabalho desenvolvido
no primeiro semestre de
2018 pelos professores e
alunos dos cursos livre e
técnico da Escola de Teatro.
A Mostra Fundação das
Artes de Teatro tem início no
sábado (16), seguindo até 12
de julho. As apresentações
serão na sede da fundação
(Rua Visconde de Inhaúma,
730, Bairro Nova Gerty), com
entrada gratuita.
Dentre os espetáculos,
há adaptações de textos
teatrais clássicos, além de
criações a partir de processos colaborativos, improvisações e experimentações
teatrais. Os ingressos podem
ser retirados 1 hora antes
de cada sessão (limitados a
um por pessoa). Mais informações pelo telefone 43292020 ou e-mail teatro@
fascs.com.br.

Quatro amigas, todas na
faixa dos 60 anos, se reúnem
periodicamente em encontros
de leitura a fim de debater,
além de seus dilemas pessoais,
as questões do livro escolhido
para aquele mês. A vida de
cada uma muda drasticamente quando se propõem a ler
o best-seller Cinquenta tons

de cinza, sucesso meteórico
da britânica E. L. James. Essa
é a comédia Do jeito que elas
querem, dirigida por Bill Holderman, com roteiro escrito
em parceria com Erin Simms,
que chega às salas brasileiras.
Nos papéis principais, as
veteranas Diane Keaton, Jane
Fonda, Candice Bergen e Mary

Steenburgen mostram química
e rendem ótimas cenas. É agradável assistir às quatro estrelas
como protagonistas, já que a indústria cinematográfica costuma
dar papéis menores às atrizes à
medida que a idade avança.
Protagonistas: Diane Keaton segue brilhando em comédias, justamente o gênero

que a consagrou. Vivian (Jane
Fonda) é uma representação
interessante da mulher moderna. Contrapondo-se a Vivian,
a juíza federal Sharon Meyers
(Candice Bergen) é centrada e
ainda está ligada ao ex-marido,
de quem se divorciou há 18
anos. Carol (Mary Steenburgen), a mais jovem, completa

o grupo. Única casada das quatro, ela faz de tudo para sair da
monotonia que vive ao lado
do marido (Craig T. Nelson),
inclusive inscrever o casal em
um concurso de dança.
Propositalmente ou não, Do
jeito que elas querem faz uma
ótima e honesta propaganda da
saga Cinquenta tons de cinza.

Banda Abacaxepa
em São Bernardo

Teatro Municipal de Santo André
tem tributo a Gonzagão

Performance valoriza cultura brasileira

Sapopemba e Fernando Lauria homenageiam grandes nomes nordestinos

Fabio Stamato

A banda que está conquistando público e crítica chega
em São Bernardo para um
show especial. Com repertório
de músicas de seu primeiro EP,
somada a canções inéditas e
releituras de clássicos da Tropicália, Abacaxepa aterriza na
Casamarela (Rua Alberto da Silva, 386, Santa Terezinha, SBC).
Abacaxepa - Banda de música popular, brasileira por
natureza, nasceu em São Paulo
no ano de 2016. O trabalho,
autoral, começou em 2017
com o lançamento de dois
singles: "Pimenta" e "O dia
que Maria levantou". O show
do EP de estreia, que leva o
mesmo nome da banda, tam-

bém compreende as músicas
Baião escocês, Olhos da cidade,
Picadinho e Zumbi, entre outras. A performance mantém a
pegada teatral e a valorização
da cultura brasileira, e tem em
seu discurso a desconstrução
da normatividade no comportamento e na estética.
Abacaxepa é: Bruna Alimonda (vocal), Carol Cavesso
(vocal), Rodrigo Mancusi (vocal), Fernando Sheila (baixo),
Juliano Veríssimo (bateria), Ivan
Santarém (guitarra) e Vinícius
Furquim (teclado e vocal).
Serviço: Show dia 23/06 - a
casa abre as 20 horas - Show 22
horas. Valor: 15,00 (dinheiro).
Para maiores de 18 anos.

Divulgação/PSA

O Teatro Municipal de Santo
André recebe duas atrações
neste fim de semana. O músico e estudioso Sapopemba se
junta a Fernando Lauria, cantor
da nova geração, para o show
‘Cantos, Prosas e Causos de
Gonzagão, Jackson do Pandeiro
e outros grandes nordestinos’.
No repertório, clássicos como
Asa Branca, Xote das Meninas,
entre outros. A apresentação,
com direção musical e arranjos
do maestro João Cristal, será
no sábado (16), às 20h30. Indicação: livre. Ingressos com
filipetas promocionais a R$ 20.
No domingo (17), às 19h,
Carolina Ferraz e Otávio Martins sobem ao palco para o

espetáculo ‘Que Tal Nós Dois?’.
Com dramaturgia de Otávio
Martins e Juliana Araripe, a
peça apresenta um homem e
uma mulher, funcionários de
uma empresa, ambos casados
e com família, que se conhecem
numa convenção e passam a
noite juntos. No dia seguinte,
decidem não repetir mais o
encontro amoroso. Mas, como
ninguém manda no coração,
eles se encontram todos os
anos na convenção da empresa
e os reencontros mostram as
mudanças na vida de cada um.
Indicação: 12 anos. Ingressos de
R$ 40 a R$ 80. Os ingressos para
os espetáculos estão à venda
na bilheteria do teatro ou em

www.bilheteriaexpress.com.
br e www.compreingressos.
com.br. O endereço é Praça IV
Centenário, s/n, Centro.
Exposições - No Museu de
Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa está em cartaz
a exposição ‘Estrada de Ferro,
Caminhos da Memória’, com
gravuras e fotografias que têm
como tema a histórica vila de
Paranapiacaba. A mostra é
composta por obras do acervo
de gravuras da Casa do Olhar
Luiz Sacilotto e fotografias do
arquiteto Ricardo Leite. Visitas
até 28 de julho.
Mais da agenda cultural de
Santo André no site: culturaz.
santoandre.sp.gov.br.

São Paulo recebe Tatoo Experience 2018
A 2ª edição da Tattoo Experience, convenção de tatuagem, inicia venda de ingressos
online pelo link: https://www.
ingresse.com/tattoo-experience-sao-paulo. O evento acontece nos dias 22, 23 e 24 de junho, no Centro de Convenções
Frei Caneca, Shopping Frei
Caneca, na Consolação. Klan
Tattoo, estúdio mais antigo do
ABC, participa da convenção
Ingressos a preços populares, sendo a entrada inteira a
R$ 30,00 e o ingresso social a

R$ 15,00 bastando levar 1 kg
de alimentos não perecíveis
que serão doados para a Casa
de Davi, entidade beneficente
que atende a pessoas portadoras de necessidades especiais.
A Tattoo Experience une
tatuadores, profissionais da
arte na pele, empresas do
segmento e admiradores do
setor. São 120 estandes onde
tatuadores trazem as mais
novas técnicas, tendências
de tatuagens e empresas que
apresentam os mais inovado-

res lançamentos do setor no
segmento de tintas, máquinas,
roupas, acessórios, etc.
KLAN TATTOO, o estúdio
mais antigo e tradicional de
São Caetano marca presença
na Tattoo Experience com um
estande gigante para atender
a todos os clientes que procuram por tatuagem da melhor
qualidade técnica e com total
preocupação com a saúde do
cliente. Em São Caetano atende
na Rua Santa Catarina 160 e na
Rua Pará 196, ambos no Centro.

Premiação do concurso de tatuagem da edição 2017

Divulgação
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Lei de Diretrizes Orçamentárias
é aprovada em São Bernardo
Projeção para o próximo exercício representa retração de 5,72% em relação ao orçamento anterior

GCM captura
traficantes
Wagner Menezes/Scania

Operação Noite Tranquila

Em operação do programa Noite Tranquila, a Guarda
Civil Municipal (GCM) de
São Bernardo, por meio da
equipe de Rondas Ostensivas
(Romu), efetuou na madrugada deste domingo (10/06)
uma grande apreensão de
drogas, além da captura de
três traficantes que atuavam na região da Vila São
Pedro. O flagrante aconteceu
durante incursão da Romu
pela na passagem da Rua da
Constituinte, no bairro, para
averiguação direcionada
de atividades envolvendo
a venda e o consumo de
entorpecentes. Ao serem
abordados, os indivíduos
confessaram o crime.
Entre os presos estão
Roberto de Oliveira, de
32 anos, e José Geraldo
de Freitas Marinho, de 43
anos. Ambos foram encaminhados para o Centro de
Detenção Provisória (CDP)
de São Bernardo, onde permanecem encarcerados
até o momento. O terceiro
indivíduo, um menor de
idade, foi liberado sob custódia da responsável legal.
O caso foi registrado e está
sendo investigado no 1º DP
de São Bernardo, no bairro
Baeta Neves. No momento
do flagrante, os traficantes
portavam um total de 365
invólucros de drogas, sendo 150 pinos de crack, 150
papelotes de cocaína, 50
porções de maconha, 15
vidros de lança-perfume,
além de R$ 140 em notas
trocadas, proveniente da
venda dos ilícitos efetuada
antes da ação da GCM.

O município de São Bernardo
registrou na quarta-feira, 13,
duas importantes ações que
impactam profundamente na
gestão de recursos públicos, no
que compreende ações diretamente de interesse a sociedade.
Sob aval do prefeito Orlando
Morando, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que orienta
a elaboração do orçamento fiscal e de investimentos do poder
Executivo para o exercício de
2019, foi enviada à Câmara e
recebeu aclamação de 25 votos
favoráveis, na sessão ordinária.
A peça prevê arrecadação de R$
5,195 bilhões para o próximo
ano, o que representa uma
retração de 5,72% em relação
ao orçamento executado em
2018. Deste valor, cerca de 81%
será destinado à Administração
direta e 19% para as autarquias.
Do valor previsto, 26,5%
será destinado para a Educação, superando a aplicação
constitucional, estipulada
em 25%. Já a Saúde receberá 22,3% do orçamento – o
mínimo constitucional é de
15%. A área de Transportes e
Vias Públicas, que concentra
grande parte das obras estruturantes retomadas na cidade,
por sua vez, ficará com 11,9%
do montante total.

Gabriel Inamine/PMSBC

Prefeito Orlando Morando, em mais uma importante ação, autoriza conciliação de débitos

A expectativa de queda da
arrecadação leva em consideração a diminuição de 4,8%
dos repasses do Imposto sobre
circulação de mercadorias e
serviços (ICMS) anotada nos
primeiros meses de 2018, na
comparação ao mesmo período
do ano passado. A transferência
externa atualmente configura
a principal fonte de receita de
São Bernardo.
A projeção, porém, em

Campanha do Agasalho
entrega doações

nada impacta os projetos já
iniciados ou as retomadas
de obras implementada pela
atual gestão, conforme destaca a justificativa da lei. Para
a elaboração do documento
também foi observada a projeção de crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) em 2018,
recentemente reduzida para
1,94% pelo Banco Central, por
meio do relatório de mercado
do Boletim Focus. Para 2019,

a previsão é de crescimento
2,80% da economia, ante 3%
previstos anteriormente.
Incremento da arrecadação - No Salão Nobre do Paço,
o prefeito Orlando Morando
sancionou a Lei 6679, que
autoriza a criação de câmara
de conciliação para acordos de
cobrança de débitos. A matéria
foi aprovada na semana passada pela Câmara Municipal e vai
desburocratizar os mecanismos

do cidadão para quitar débitos
com a cidade, bem como recuperar recursos da dívida ativa,
hoje estimada em R$ 4 bilhões.
O plano de cobrança será
feito pela Secretaria de Finanças e a estrutura de acordos
amigáveis terá como fiadora a
Procuradoria-Geral do Município, que procederá as negociações diretamente com pessoas
físicas e jurídicas, antes do
prazo de execução.

São Bernardo abre mais de 1700
vagas para cursos gratuitos
Gabriel Inamine/PMSBC

Ricardo Cassin/PMSBC

Seis entidades foram contempladas

A Prefeitura de São Bernardo, por meio do Fundo Social,
realizou as primeiras doações
da Campanha do Agasalho. Seis
entidades sociais foram contempladas, com aproximadamente
300 peças cada (cerca de 2.000
itens de vestuário, no total). Lançada no dia 24 de maio, a ação
já contabiliza a captação de 10
mil peças. Nada é descartado, as
roupas, que estão em boas condições, são doadas de imediato.
As peças rasgadas são consertadas e o que precisa ser limpo, é
lavado ou doado para entidades
que tenham lavanderia.
Segundo a gerente da Casa
de Passagem para moradores
de rua do município, Ana Claudia

Chagas, nesta época do ano, os
agasalhos são fundamentais. “A
demanda por roupas de frio aumenta bastante. Estas 300 peças
devem ser doadas em 1 ou 2
dias, para os acolhidos da Casa”,
explicou. A Campanha do Agasalho 2018 vai até dia 1 de agosto. São Bernardo conta com 200
pontos de arrecadação, entre
lojas, restaurantes, postos de
gasolina e edifícios residenciais.
A relação dos locais pode ser
conferida no link: http://www.
saobernardo.sp.gov.br/web/
sbc/arrecadacao. As caixas para
coleta de doações e a retirada
de itens podem ser solicitadas
por email: campanhadoagasalho@saobernardo.sp.gov.br.

Em parceria com o Senac serão oferecidos cursos em 25 modalidades

Com a finalidade de impulsionar o desenvolvimento
socioeconômico, promovendo
a qualificação profissional de
quem busca recolocação no
mercado de trabalho ou investir
no empreendedorismo, a Prefeitura de São Bernardo celebrou, dia 14, uma parceria com
o Senac São Bernardo para a
implantação de cerca de 1.769
vagas para cursos gratuitos em
25 modalidades de capacitação,
formação e aperfeiçoamento
profissional. As inscrições começam nesta sexta-feira, 15, no
Ginásio Poliesportivo, no Parque
Anchieta, e no Sala Paroquial
da Paróquia Santo Antônio, no
bairro Batistini, das 8h às 16h.

Também haverá inscrições nos
dias 18, 19, 20 e 21, em mais
nove locais, no mesmo horário.
Os cursos são voltados para a
população em geral, cujos requisitos é ser maior de 18 anos
e morar em São Bernardo.
Locais de inscrição: 18 de
junho, das 8h às 16h. Ginásio
Poliesportivo Cidade de São
Bernardo (Av. Kennedy, 1155).
Salão Paroquial da Paróquia
Santo Antônio (Av. Galvão Bueno, 4945). EM Nair da Silva
Prata (R. Cap Alberto Mendes
Júnior, 96). Teatro Inezita Barroso (Rua Tiradentes, 1845 dentro do Complexo Esportivo
Arena Caixa). Teatro Elis Regina
(saguão) (Av. João Firmino,

900). 19 de junho, das 8h às
16h. Associação Cultural Mizuho (Estrada da Cooperativa,
altura do número 751). Centro
Esportivo Éder Simões Barbosa
(Estrada do Poney Club, 90).
20 de junho, das 8h às 16h.
ACREPA - Associação Cultural e
Recreativa da Vila Pauliceia (R.
Pedro de Toledo, 320). Teatro
Lauro Gomes (R. Helena Jacquey, 171). 21 de junho, das
8h às 16h. CEITEC - Centro de
Empreendedorismo e Inovação
Tecnológica (Av. Getúlio Vargas,
1457). Biblioteca Machado de
Assis (R. Araguaia, 284). Levar
na inscrição: RG, CPF e comprovante de residência (conta
de água, luz, telefone, celular).

CENTRO AUTOMOTIVO PROFESSOR XARÁ
Desde
1980
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• TRANSMISSÃO • TROCA DE ÓLEO

Rua Santo Antonio, 264 - Centro - São Caetano do Sul - Telefone: 4227-6269

