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Política

Owen e Claire retornam
à ilha Nublar para salvar os
dinossauros restantes de um
vulcão que está prestes a
entrar em erupção.

S.Bernardo
O Poupatempo São Bernardo
comemora sábado, 23 de junho,
17 anos de atendimentos à população. Só este ano, a unidade
já realizou 756,5 mil serviços.
Desde que foi inaugurado, o Posto já emitiu, 3,3 milhões de RGs.

A Câmara de São Caetano
do Sul irá votar na próxima
terça-feira, 26, o Projeto de
Iniciativa Popular sobre o fim
da taxa do lixo, que recebeu
mais de 14 mil assinaturas dos
moradores da cidade.
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Luiz Marinho tem
as contas rejeitadas
em São Bernardo
Por 19 votos a 5, vereadores reprovaram
parecer do Tribunal de Contas do Estado
A Câmara Municipal de São
Bernardo reprovou, na última
quarta-feira, 20, as contas de
2015 do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), pré-candidato ao
governo do Estado. Esta foi
a primeira vez que as contas
de um prefeito do município
foram rejeitadas. O petista
governou a cidade de 2009 a
2016, quando foi substituído
pelo atual prefeito, Orlando

Morando (PSDB).
Por 19 votos a 5 (todos
votos petistas), os vereadores reprovaram parecer do
Tribunal de Contas do Estado
(TCE) fundamentados em
ressalvas feitas a um suposto
desequilíbrio orçamentário e
problemas com os cargos comissionados. Com as contas
rejeitadas, Marinho pode ser
enquadrado na Lei da Ficha

Limpa e se tornar inelegível.
A decisão agora é do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE), mas
caberia recurso judicial.
Defesa - Por meio de nota,
o ex-prefeito disse que vai
recorrer e chamou a decisão
dos vereadores de disputa política. "Foi um ato eminentemente político, uma manobra,
atendendo aos mais escusos
interesses", afirma o texto.

Fundo Social começa a realizar
entregas da Campanha do Agasalho
Ricardo Trida

Luiz Marinho
Ex-prefeito petista
pode ficar inelegível

Ana Carolina Barreto Serra esteve presente na distribuição das roupas

O Fundo Social de Solidariedade de Santo André iniciou
na quinta-feira (21) a entrega
das peças arrecadadas na
Campanha do Agasalho 2018.

A primeira-dama e presidente
do Fundo Social, Ana Carolina
Barreto Serra, esteve presente
na distribuição das roupas,
realizadas nas instituições Casa

de Lucas e Centro de Libertação de Vidas. Até o momento
foram arrecadadas mais de 62
mil peças na campanha.
Página 3

Santo André vai ganhar nova
ponte sobre o rio Tamanduateí
O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) abriu concorrência internacional para a construção de uma nova ponte sobre o rio Tamanduateí, na avenida dos Estados, na
região de Santa Teresinha. A nova travessia ficará na altura do Sesi, nas proximidades da estrutura
que precisou ser demolida no ano passado, após sofrer um dano estrutural irreversível. Página 8
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Fabio vai à delegacia fazer
denúncia contra fake news
O ex-vereador de São Caetano
e pré-candidato a deputado Fabio
Palacio (PSD) fez uma denúncia na
Delegacia Sede da Polícia Civil de
São Caetano na quinta-feira, 21.
Trata-se das chamadas fake news
(notícia falsa) que estava sendo
propagada nas redes sociais. Na
arte divulgada, Fabio Palacio aparece como se o SPTV tivesse noticiando caso de corrupção no Consórcio
do ABC. No Boletim de Ocorrência
feito por Fábio Palacio o nome de
Roberto Duran foi citado como um
propagador da imagem. "O autor
foi facilmente identificado", disse
Palacio ao RDtv.

Reprodução

Reprodução da montagem falsa acusando Fabio Palacio

Pio deverá ter muito trabalho para comandar a sessão

Ponto de Vista

Soltar balão é crime!
É tempo de festas juninas e jogos da Copa
do Mundo, uma combinação que eleva o
sinal de alerta no Polo Petroquímico. Nesta
época se torna mais comum a ação de grupos
organizados que soltam balões e expõem
toda a população a enormes perigos. O cenário ainda coincide com o clima mais seco,
característico dessa época do ano, o que
facilita a propagação de incêndios florestais,
que destroem a fauna e a flora.
Mantidos no ar por tochas acesas, que
possuem materiais com elevado e duradouro
poder de queima, os balões podem cair ainda
em chamas sobre locais aleatórios, como
o telhado de uma casa, e colocar em risco
a segurança de uma família, ao provocar
incêndio de proporções inimagináveis. O
artefato ainda pode gerar riscos à aviação,
como o impacto com uma aeronave, que
pode ocasionar um pouso de emergência.
Quanto maior a estrutura do balão,
cuja altura é de até 100 metros, maior a

Câmara de São Caetano
vota na terça-feira Projeto
de Iniciativa Popular

sua capacidade de transportar as chamadas
cangalhas, armações utilizadas para carregar bandeiras e esteiras, além de fogos de
artifício, que têm sido direcionados para
baixo. Assim, quando estouram durante o
voo, os fogos também podem atingir locais
sensíveis e iniciar incêndios, independentemente de sua queda.
Por isso, as equipes de brigada de emergência do Polo já intensificaram o monitoramento permanente do céu, com foco na
captura de balões que ofereçam riscos às instalações. O principal risco externo às empresas
é justamente a queda de balões, que possui
indicador mensal, desde 2001, controlado
pelo Plano de Auxílio Mútuo Capuava (PAM
Capuava), que reúne empresas e órgãos públicos para atuação em emergências.
Os números têm apresentado uma
queda, mas não se pode tirar a atenção. Em
2014, ano de Copa do Mundo, 207 balões
caíram nas dependências das empresas do

Polo Petroquímico, contra 99 em 2015, 85 em
2016 e 82 em 2017. Parcialmente, no primeiro semestre deste ano, 39 balões já caíram
ou foram abatidos no complexo industrial.
Desde o início de junho, o Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC (COFIP ABC) e o PAM Capuava também realizam a
campanha “Balões: Perigo e Crime”, cujo foco
é conscientizar sobre os perigos da soltura de
balões. Não somente soltar balões é crime,
como também fabricar, vender e transportar,
de acordo com a Lei de Crimes Ambientais (lei
federal nº 9.605/98), que prevê detenção de
um a três anos e/ou multa. Importante frisar
que a população tem um importante papel
na prevenção de problemas causados pela
ação criminosa: fazer denúncias anônimas
ao Disque Denúncia (181) ou à Polícia Militar
(190). Faça a sua parte!
*Valdemar Conti é vice-coordenador
do Plano de Auxílio Mútuo Capuava

Os vereadores de São
Caetano do Sul irão votar na
próxima terça-feira, 26/06,
o Projeto de Lei de Iniciativa
Popular (PLIP) sobre a taxa
do lixo. A matéria entrou na
pauta do Legislativo que irá
realizar uma sessão extraordinária logo após a ordinária.
Apuração feita pelo Jornal da Região mostra que
dificilmente o PLIP será
aprovado pelos vereadores. A base governista deve
rejeitar o texto dizendo que
o prefeito Auricchio irá mandar um outro projeto sobre
a taxa do lixo e é este que
deverá ser aprovado. Votos
favoráveis na próxima terça
deverá ficar somente com
a bancada de oposição que
tem os vereadores Jander
Lira e Chico Bento ambos do
PP e os republicanos Cesar
Oliva e Ubiratan Figueiredo.

Briga - A polêmica da
taxa do lixo em São Caetano teve início em janeiro
de 2018, quando começou
a ser cobrada na conta da
água, antes integrava o
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Com
a alteração, cerca de um
terço dos imóveis tiveram
acréscimo no valor final
da alíquota, fato que gerou
grande mobilização da população de São Caetano, inclusive com manifestações
na Câmara e na frente da
residência do prefeito José
Auricchio Júnior (PSDB).
Após mobilizações presencias e nas redes sociais, o
grupo elaborou Projeto de
Lei de Iniciativa Popular
para que a taxa seja revista.
Protocolado no início de
abril na Câmara, agora será
analisado pelo Legislativo.

Albuquerque reúne amigos em evento solidário
Cerca de 200 pessoas compareceram à feijoada beneficente
promovida, no último sábado,
16 de junho, pelo advogado de
São Caetano do Sul, Eduardo
Albuquerque. O evento realizado no Buffet Zanon teve cunho
beneficente e toda a renda será
revertida a duas entidades da
cidade: a creche Oswaldo Cruz
e o Lar de idosas Anália Franco.
“O frio deste final de outono
ficou da porta pra fora. Aqui dentro, vocês mostraram a força que
todos nós podemos ter quando
nos unimos. Aliás, falando em
união, quero deixar o meu agradecimento também à Lupapel,

Milleniun Imóveis, à Lavanderia
Lá na Laundry, àProprinter – Suprimentos para impressão e a
Martinez & Fernandes Incorporadora. São empresas parceiras,
que tornaram o nosso evento
possível”, apontou Eduardo.
O presidente da creche Oswaldo Cruz, Marco Salomé,
elogiou a iniciativa e o espírito
de solidariedade. “Que possamos ver, cada vez mais, atitudes tão positivas como essas,
unindo solidariedade para com
as crianças de nossa entidade e
a possibilidade de estar com a
família em um agradável almoço
de sábado”, comentou.

José Luiz Silva, Eduardo Albuquerque e Marco Antônio Salomé

#DoeLeiteMaterno
/minsaude
/minsaude
/MinSaudeBR

AJUDE QUEM ESPERA POR VOCÊ.
O leite materno ajuda a salvar a vida de muitas
crianças prematuras, de baixo peso, internadas

Óptica Baraldi
Laboratório Próprio

e que não podem ser alimentadas diretamente
no seio da mãe. Qualquer quantidade ajuda,
e muito, na recuperação dessas crianças. Então,
faça sua parte e procure um Banco de Leite Humano.
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Santo André começa a realizar
entregas da Campanha do Agasalho
Caixas para arrecadação estão distribuídas em 285 pontos da cidade

SCS retoma
licitações
por pregão
eletrônico
A Prefeitura de São Caetano voltou a realizar licitações na modalidade pregão
eletrônico. O procedimento
traz mais economia às compras do município e amplia
a competitividade entre os
concorrentes. Após celebração de convênio firmado
com a Bolsa Eletrônica de
Compras (BEC), a Secretaria
de Planejamento e Gestão
(Seplag) de São Caetano retomou o pregão eletrônico,
no último dia 14 de junho,
em certame para aquisição
de bobinas para plastificação.
As licitações nessa modalidade são utilizadas para
compra de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles
facilmente encontrados no
mercado. O pregão eletrônico é vantajoso para o município na medida em que
se amplia a competitividade
entre os concorrentes, o que
resulta em melhores preços.
Podem participar do pregão eletrônico empresas
cuja atividade seja indústria,
comércio e prestação de
serviços que estejam cadastradas no CAUFESP (Cadastro
Unificado de Fornecedores
do Estado de São Paulo). O
serviço é gratuito e realizado
por meio do site www.bec.
sp.gov.br.

O Fundo Social de Solidariedade de Santo André iniciou
nesta quinta-feira (21) a entrega das peças arrecadadas na
Campanha do Agasalho 2018.
A primeira-dama e presidente
do Fundo Social, Ana Carolina
Barreto Serra, esteve presente
na distribuição das roupas,
realizadas nas instituições Casa
de Lucas e Centro de Libertação
de Vidas. Até o momento foram
arrecadadas mais de 62 mil
peças na campanha.
“Nosso objetivo este ano
é bater um novo recorde para
ajudar um número maior de
pessoas. É importante que todas
as roupas e sapatos estejam em
condições de uso, para facilitar
a triagem e distribuição. Quem
não puder levar em um dos
pontos espalhados pela cidade,
pode deixar também em uma de
nossas lojas Santo André Solidária, nos shoppings ABC, Atrium
e Shoppinho Santo André, que
estão abertas todos os dias”,
destacou Ana Carolina Serra.
A instituição Casa de Lucas,
que atende 125 crianças de 6 a
14 anos e auxilia 96 famílias, e a

Alex Cavanha/PSA

Já foram arrecadadas mais de 62 mil peças nesta campanha

creche Centro de Libertação de
Vidas (CELIVI), que atende crianças de 2 a 5 anos, receberam
cerca de mil peças cada. As duas
entidades são auxiliadas também pelo Banco de Alimentos.

Municipal, Colégio Pentágono,
Parque Celso Daniel, Clube
Primeiro de Maio, Delegacia de
Defesa da Mulher, entre outros,
além das lojas solidárias, nos
shoppings ABC, Atrium e Shop-

pinho Santo André.
A relação completa de pontos de arrecadação está disponível no site da Prefeitura de
Santo André (www.santoandre.
sp.gov.br).
Divulgação/PMSCS

Fundação das Artes
abre inscrições para
cursos técnicos
Tem início
segunda-feira
pela Secretaria
Educação
Bairros
Paulicéia e Jordanópolis
vão receberde
coleta
(25/06) a primeira fase das do Estado de São Paulo e os
inscrições para cursos técnicos aprovados serão convocados
profissionalizantes gratuitos de para efetivação da matrícula
canto, dança e Ttatro oferecidos na sede da Fundação (Rua
pela Fundação das Artes de São Visconde de Inhaúma, 730,
Caetano do Sul, por meio do Bairro Oswaldo Cruz).
São 30 vagas para a turma de
MedioTec – programa idealizado pelo Ministério da Educação. Canto, 30 para Dança e 60 para
Os candidatos precisam estar Teatro. O curso tem duração de
matriculados no Ensino Médio um ano e meio e as aulas, que
da rede pública e devem preen- serão realizadas de segunda a
cher o formulário diretamente sexta, das 19h às 22h30, têm
no site www.fascs.com.br, até o início no mês de agosto.
O aluno recebe auxílio estudia 7 de julho.
Nesta etapa, os dados dos dantil para custeio de alimentaconcorrentes serão validados ção e transporte, além de segu-

São Caetano abre Lojinha Solidária
da Campanha do Agasalho
Divulgação/PMSCS

Denise Auricchio: "Nossa campanha vai aquecer a vida de muita gente"

“Todos sentirão calor humano e receberão um pouco
da alegria de cada voluntário
envolvido neste projeto”. Com
essas palavras, a presidente do
Fundo Social de Solidariedade
de São Caetano do Sul, a primeira-dama Denise Auricchio,
abriu oficialmente a Lojinha
Solidária da Campanha do Agasalho 2018, na quarta-feira (20).
Pelo segundo ano consecutivo, a entidade montou uma
estrutura diferenciada para
receber famílias cadastradas em
programas sociais, de forma que
a seleção das peças é feita pelos
próprios beneficiados. “Ajudar

A Campanha do Agasalho
continua no município. As
caixas para arrecadação das
doações estão distribuídas em
285 pontos da cidade, como
o Grand Plaza Shopping, Paço

ao próximo é um gesto de amor
e nossa campanha vai aquecer a
vida de muita gente”, discursou
Denise. “Com um clima contagiante de solidariedade, nossos
voluntários prepararam tudo
com muita atenção e cuidado
para a população”, completou.
“A Campanha do Agasalho é
uma tradição em todo o Estado
de São Paulo, e São Caetano
abraça com afinco essa causa”,
destacou o prefeito José Auricchio Júnior no evento. “Vale
destacar que as roupas, cobertores e calçados disponíveis
estão em ótimas condições,
o que dá mais dignidade ao

programa. Dessa forma, celebramos essa corrente solidária
e o trabalho de todos para levar o melhor a quem precisa”,
finalizou o chefe do Executivo.
Até o dia 25 de julho, aproximadamente 2.000 famílias
devem visitar a Lojinha Solidária, localizada na Avenida Goiás,
950, Bairro Santa Paula, na sede
da Secretaria de Educação.
Quem quiser contribuir com a
campanha poderá doar na sede
do Fundo Social, na Rua Antonio Bento, 140, Bairro Santa
Paula, de segunda a sexta-feira,
das 9h às 16h30. Mais informações: 4228-8930 e 4228-8907.

Cursos de canto, dança e teatro são oferecidos gratuitamente

ro contra acidentes pessoais.
Para mais informações, ligar
para 4239-2020. Não é necessário residir em São Caetano para
pleitear uma vaga.
A Habilitação Profissional
Técnica de Nível Médio em
Canto formará o profissional

que desenvolve atividades de
performance vocal e colabora
musicalmente em atividades
de ensino de música e artes
cênicas, dominando os diferentes gêneros e estilos musicais. Com a formação em Dança, a criação, interpretação e

representação serão por meio
de coreografias, baseando-se
em textos, estímulos visuais,
sonoros ou outros, previamente concebidos por um
dançarino ou criados através
de improvisações individuais
e/ou coletivas.
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Paulo Serra conquista verba para
criar o Centro de Skate Olímpico
Financiamento da Desenvolve SP também vai reformar piscina do Ginásio Pedro Dell'Antonia

Prefeitura
realiza
mutirões para
zerar fila
de exames
A Prefeitura de Santo André vai zerar, até o final do mês,
a fila de espera por exames
laboratoriais na cidade. O resultado será possível por meio
de três mutirões do programa
Saúde Fila Zero, que realizarão
cerca de 90 mil exames, beneficiando 18 mil pessoas. O
primeiro mutirão ocorreu no
sábado (16), em 17 unidades
de saúde do município.
“Estamos continuando os
mutirões do Saúde Fila Zero
hoje e nos próximos dois
sábados nós vamos zerar as
filas de exames laboratoriais
e alguns exames de imagem.
Queremos neste ano zerar todas as filas. Além disso, com o
Programa Qualisaúde, entregamos a UPA Bangu e teremos
mais dez equipamentos pra
gente construir uma saúde
com mais qualidade na cidade
de Santo André”, afirmou o
prefeito Paulo Serra.
Os próximos mutirões
ocorrerão nos dois últimos
sábados do mês, dias 26 e
30 de junho.

A Prefeitura de Santo André
obteve uma importante conquista nesta semana ao conseguir
junto à Desenvolve SP (Agência
de Desenvolvimento Paulista),
do Governo do Estado, verba de
R$ 9 milhões para recuperar e
criar equipamentos esportivos
fundamentais para a cidade.
As piscinas olímpica e semi-olímpica do Complexo Esportivo Pedro Dell'Antonia serão
totalmente reformadas, além
dos ginásios que também fazem
parte do espaço - principal, G2 e
G3. Também passarão por modernização e melhorias gerais
os ginásios do Parque Celso Daniel, Noêmia Assumpção, Sacadura Cabral, da UFABC (Universidade Federal do Grande ABC)
e Poliesportivo Anhanguera, e
ainda a pista de atletismo do
estádio Bruno José Daniel.
Por fim, será construída
a sede oficial do Centro de
Excelência de Skate Olímpico,
atendendo a segunda modalidade mais praticada no país
e servindo como base para
os skatistas que disputarão as
Olimpíadas de 2020, no Japão.
A liberação da verba foi

Ricardo Trida/PSA

Prefeito conseguiu a liberação de R$ 9 milhões para o investimento

conquistada com a presença
do prefeito Paulo Serra na
sede da Desenvolve SP. “Fomos conversar pessoalmente
com a agência e conseguimos
a liberação desta importante
verba. Conseguiremos entre-

gar a piscina olímpica, que era
uma promessa de campanha, e
melhorar a semi olímpica, que
já entregamos no início da gestão. Além disso, construiremos
um grande complexo de skate”,
comentou o prefeito.

Especificamente nas piscinas, o plano é modernizar as
salas de máquinas, reduzir custos com aquecimento da piscina
com a implantação de sistema
de aquecimento solar, melhorar
a infraestrutura geral interna

e externa como alvenaria, vestiários e salas de apoio, e assim
atender atletas de alto nível e
ainda os munícipes. O Centro de
Skate poderá atender até 300
atletas, desde os profissionais,
até os amadores.

Número de mortes no trânsito cai 33% em maio
O número de óbitos provocados por acidentes de trânsito em Santo André caiu 33%
no mês de maio. Os dados são
do Infosiga, banco de dados do
Governo de São Paulo. Foram
registradas quatro vítimas fatais em maio deste ano, contra
seis mortes no mesmo mês do
ano passado.
Os números positivos são
resultado das diversas ações
de segurança viária adotadas

pela Prefeitura desde o ano
passado e que se somam à
retirada dos radares móveis
da cidade, priorizando a educação no lugar da punição
com multas. No último mês,
durante a campanha Maio
Amarelo, o município desenvolveu diversas atividades focadas na segurança viária e na
conscientização de motoristas,
pedestres e ciclistas.
Os dados consolidados de

2018 também são positivos.
O número de vítimas fatais no
trânsito de Santo André caiu
31,5%, passando de 19 para
13, na comparação dos cinco
primeiros meses de 2017 com
o mesmo período deste ano.
“O resultado é reflexo de
importantes ações na Mobilidade Urbana que realizamos
na nossa cidade, visando a
preservação da vida. Uma medida audaciosa foi a retirada

de todos os radares móveis de
Santo André, acabando com a
indústria da multa. Intensificamos campanhas educativas de
conscientização e investimos
em melhorias na sinalização de
trânsito e na qualidade das vias.
Implementamos operações
direcionadas, como a Operação
Fluidez, que organiza o fluxo de
veículos e diminui o conflito
entre motoristas e pedestres”,
afirmou o prefeito Paulo Serra.

Os números apontados pelo
Infosiga também são resultado
da manutenção de toda sinalização de trânsito que o DET vem
executando desde junho de
2017, que consiste em repintura
de faixas de pedestres, limpeza
de placas, recolocação de placas danificadas, instalação de
semáforos, travessias elevadas,
entre outras, que atendem a
todas as regiões da cidade durante todo o ano.

Por que o café da manhã é tão importante?

Zig-Zag
Disque ajustes e
consertos de roupas

ATENDIMENTO
2ª a 6ª das
08 às 18 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

O café da manhã é uma das
nossas refeições mais importantes. Precisamos da energia
para que o nosso corpo acorde
e comece a funcionar corretamente. O que devemos comer
nesta importante refeição?
Como funcionar o jejum intermitente? Ele pode ser válido,
mas pontual para pacientes
que buscam redução do peso
corporal, desde que feito com

o acompanhamento de um
profissional da saúde, como o
médico nutrólogo, por exemplo. Essa abordagem dietoterápica não deve ser realizada
por um período prolongado e
pode desencadear desregulações no sistema nutroneurometabólico, que mantém
a regulação corporal e sua
disponibilidade energética.
Portanto, é evidente que
não tomar um café da manhã
equilibrado pode trazer malefícios à saúde. Uma última
e relevante lembrança: de
acordo com um recente estudo publicado no International
Journal of Obesity, pais que
costumam “pular” o café da
manhã, contribuem para o desenvolvimento de sobrepeso
e obesidade em seus filhos.
Então, nesse caso, o melhor é
aproveitar um bom momento

em família desfrutando do
café da manhã.
O que é mais importante
em nosso café da manhã?
Primeiramente, como saber se seu café da manhã é
equilibrado? Simples. Uma refeição como o café da manhã
precisa de uma dose correta
de carboidratos, que vão gerar
energia imediata, fibras e gorduras do bem, que auxiliarão
o organismo e seu funcionamento, e de proteínas, que
têm um poder sacietógeno,
que faz com que consumamos
menos alimentos ao longo do
dia, e termogênico, que nos
dá energia para as atividades
do dia a dia, em maior quantidade quando comparado aos
carboidratos e gorduras.
Mas se as proteínas são tão
boas, só vou consumir isso,
certo? Errado. Normalmente,

necessitamos de um grama de
proteínas por quilo de peso
por dia. Se você fizer atividade física regularmente, pode
consumir até 1,5 gramas por
quilo. Dessa forma, as proteínas deverão ser divididas de
acordo com essa necessidade
individual, ou seja, uma pessoa de 70 quilos deve ingerir
em torno de 70 g de proteínas
por dia e, portanto, 25 g em
cada refeição em média. Isso
equivale a um pote de iogurte
natural de 180 ml, 100 gramas
de aveia e 200 ml de leite para
o café da manhã. Nesse caso,
o iogurte também é uma boa
escolha, pela presença dos
probióticos, que trazem benefícios e ajudam no balanço
da flora bacteriana intestinal.
Além disso, o próprio café
pode ser importante, pois
ajuda a estimular o sistema

nervoso central e ajuda a ter
energia para as atividades
durante o dia todo. Realmente
um despertador. O café com
leite é o “arroz com feijão” do
café da manhã. O leite, que
também contém carboidrato
(lactose) e proteínas, somado
ao café, é uma junção nutricionalmente adequada. Já em
relação aos embutidos, como
mortadela, presunto e salame, é bom evitar, devido ao
alto teor de gordura saturada,
que é prejudicial à saúde.
Dra. Gisele de Brito Azzi
Nutrologia e Cardiologia
CRM 105.251
Clínica Azzi
Alameda Terracota, 250
CJ 304 - Cerâmica
Telefone: 4224-2000
www.clinicaazzi.com.br

Aposte em uma dieta equilibrada para uma vida melhor
Um único alimento não
é capaz de fornecer todos
os nutrientes necessários
para uma boa saúde. Por
isso, é importante consumir alimentos variados para
obter diferentes vitaminas
e nutrientes. Se você quer
apostar em uma alimentação balanceada e não sabe
por onde começar, uma dica
é consultar a Pirâmide Alimentar, um guia criado para
orientar as pessoas que bus-

cam uma nutrição mais saudável. Segundo Patricia Ruffo,
nutricionista e Gerente Científico da Divisão Nutricional
da Abbott no Brasil, “o ideal
é apostar em um alimento
de cada grupo da pirâmide
alimentar, como carboidratos
(sendo melhor os integrais),
verduras e legumes, frutas,
carnes, ovos e grãos, laticínios e os açúcares - esses em
consumo moderado”.
Dicas de alimentos para

uma dieta equilibrada:
Verduras: consuma uma
quantidade estimada de duas
xícaras e meia por dia. Todos
os vegetais frescos, congelados e enlatados contam, mas
no caso desta última opção,
escolha por vegetais enlatados com sódio reduzido ou
sem adição de sal.
Frutas: consuma duas
por dia. No café da manhã,
experimente bananas ou
morangos com cereal. No

caso dos sucos, escolha os
que são 100% de fruta.
Grãos: consuma cerca de
170 gramas por dia. Faça com
que pelo menos metade dos
seus grãos sejam integrais. Ao
comprar um produto industrializado, confira a lista de ingredientes disponíveis no seu
rótulo e opte pelas versões
onde a palavra integral seja o
primeiro ingrediente.
Laticínios: consuma cerca
de três xícaras por dia. Opte

pelo leite desnatado ou com 1%
de gordura para obter a mesma
quantidade de nutrientes, mas
com menos gorduras e calorias.
Se for intolerante à lactose,
mude para o leite sem lactose
ou leite de soja fortificado (bebida de soja).
Alimentos proteicos: consuma carnes magras, aves,
ovos e peixes além de feijões,
ervilhas e castanhas. Retire a
gordura da carne e a pele das
aves para reduzir gorduras.
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“Cuidadoso” é o maior programa
destinado à Atenção ao Idoso
Pacientes serão atendidos por médicos geriatras e uma equipe multiprofissional

Guarda acaba
com extração
de palmito
A Guarda Ambiental de
São Bernardo derrubou um
esquema ilegal de extração
de palmito juçara, que é protegido por estar em extinção.
A ocorrência foi na noite de
segunda-feira (18/06), no pós-Balsa, às margens da Represa
Billings, em uma área indígena, da tribo Tenondé Porã. No
momento da ocorrência foram apreendidas 95 toras do
produto. Depois de uma denúncia anônima, os guardas
ambientais passaram a apurar
a região citada e encontraram
cortes ilegais do palmito. No
local, que funcionava como
depósito dos palmitos recolhidos, foi estimado um estoque
de aproximadamente 500
pedaços do item. Por se tratar
de uma área indígena, o crime
foi registrado na superintendência da Polícia Federal, em
São Paulo.

Com o intuito de oferecer
uma longevidade saudável e
qualidade de vida, a Prefeitura
de São Bernardo lançou, na
quinta-feira (21/06), a primeira
unidade de saúde com atendimento exclusivo aos idosos:
“Cuidadoso”. O programa irá
funcionar nas dependências na
UBS Rudge Ramos, localizada
na Rua Ângela Tomé, 246, no
bairro do Rudge Ramos, podendo ser ampliado a demais
regiões no futuro.
O atendimento vai ocorrer por meio de atendimento médico, com especialistas
em geriatria, consultas odontológicas e orientações com
farmacêuticos e sobre o uso
correto de medicamentos.
Além disso, por meio do NASF
(Núcleo Ampliado de Saúde da
Família), também serão ofertados serviços de fisioterapia e
fonoaudiologia, atendimentos
com terapeutas ocupacionais,
assistentes sociais e atividades
físicas, com o auxílio de um
educador físico.
O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, participou
da cerimônia de inauguração
acompanhado do secretário
de Saúde, Dr. Geraldo Reple,
da secretária de Assistência
Social, Laerte Soares, do diretor
do Departamento de Atenção
Básica, Dr. Rodolfo Strufaldi,
vereadores da base aliada e
demais autoridades, além de
pacientes da unidade.
“Com muita satisfação
e alegria, entregamos mais
um serviço de Saúde para a

Omar Matsumoto/PMSBC

Prefeito Orlando Morando fez a inauguração oficial nas dependências da UBS Rudge Ramos

nossa cidade. O Cuidadoso
estava no nosso plano de
governo e mais uma vez conseguindo tirar a promessa
do papel. Aqui os idosos irão
receber um atendimento de
referência, com profissionais
extremamente capacitados”,
comemorou Morando.
Responsável da pasta de
Saúde, Dr. Geraldo Reple esclareceu que os pacientes serão
referenciados pelas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e encaminhados para o Cuidadoso.
“Desenvolvemos um questionário para a avaliação dos
pacientes, que será aplicado
pelos médicos nas UBSs. Os
idosos irão responder 17 perguntas. Cada resposta possui

uma pontuação. Os pacientes
que atingirem 11 pontos ou
mais serão referenciados para
a nova unidade”, explicou.
Aceitação - Usuária da UBS
Rudge Ramos, a aposentada
de 64 anos, Elizabeth Patrizzi,
agradeceu pelo trabalho que a
Prefeitura vem realizando aos
idosos. “Tenho certeza que
essa unidade dará super certo.
Nós idosos, precisamos de um
cuidado especial e um atendimento diferenciado. Não tenho
palavras para agradecer pela
estrutura médica que teremos
neste lugar”, disse.
A médica geriatra que irá
atuar na unidade também agradeceu a função e parabenizou
a Prefeitura pela preocupação

O que doar?

com os pacientes. “Estou muito
satisfeita em trabalhar neste
centro de cuidados. Tenho
certeza que aqui iremos proporcionar mais qualidade de
vida e bem-estar aos nossos
pacientes”, salientou Dra. Maria
Cristina Passareli.
Novas Unidades - O chefe
do Executivo também esclareceu que o Cuidadoso trata-se
de um programa piloto, que
pode ser expandido para outros
bairros da cidade. “Começamos
pela UBS Rudge Ramos devido
a grande concentração de pessoas com mais de 60 anos nesta
região. Mas, a nossa intenção é
que o Cuidadoso seja introduzido em diversos outros bairros
da cidade”, apontou.

Exercícios já começaram na UBS

Onde doar?

Paço municipal, unidades
de saúde, escolas municipais e
em outros pontos disponíveis
no portal da prefeitura.

Bob Agasalho

Agasalhos, sapatos fechados,
gorros, meias, cobertores,
entre outros. Mas tudo em
bom estado.

Realização:
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Poupatempo de São Bernardo
completa 17 anos neste sábado
Unidade de serviços públicos tem 99% de aprovação dos usuários

Campanha
contra vírus
da Influenza é
prorrogada

Vacina está disponível nas UBSs

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da secretaria de Saúde, anunciou a
prorrogação da campanha
de vacinação contra o vírus
da Influenza. A medida
atende à orientação do
Ministério da Saúde para
todo o País. Desde que
foi lançada, em 23/04, a
cidade já vacinou 181.292,
entre grupos prioritários e
doentes crônicos.
A vacina está disponível
em todas as 34 Unidades Básicas de Saúde, até o município
atingir a meta estipulada pela
Secretaria de Saúde do Estado, de imunizar 90% da população dos grupos prioritários.
Até o momento, São Bernardo
vacinou 79,93% e atingiu o
objetivo entre os professores
(105,71%), idosos (96,85%) e
as puérperas (92,68%).
As doses continuam disponíveis para crianças de
seis meses a menores de
cinco anos, trabalhadores da
saúde, gestantes, puérperas,
indígenas, idosos, professores e adultos de 50 a 59 anos.
Serviço - Para se vacinar,
basta comparecer em uma
das 34 Unidades Básicas de
Saúde (UBS) do município e
apresentar um documento
com foto e a carteirinha.
As crianças devem estar
acompanhadas por pais ou
responsáveis. Já os portadores de doenças crônicas
também devem apresentar
um laudo médico. O horário
de funcionamento das UBSs
é das 8h às 17h.

O Poupatempo São Bernardo do Campo comemora
neste sábado, 23 de junho, 17
anos de atendimentos à população. Só este ano, a unidade
já realizou 756,5 mil serviços.
Desde que foi inaugurado, o
Posto do Governo do Estado já
emitiu, 3,3 milhões de RGs, 2,5
milhões de licenciamentos de
veículos, 1,7 milhão de CNHs
e 1,1 milhão de Atestados de
Antecedentes Criminais.
Entre os órgãos que oferecem atendimento no Poupatempo, estão o Detran.SP,
Secretaria da Fazenda (Sefaz),
Sabesp, Instituto de Identificação (IIRGD), e-poupatempo
(serviços públicos online), Secretaria Estadual do Emprego
e Relações do Trabalho (SERT),
serviços da CDHU, serviços da
Prefeitura de São Bernardo
do Campo (PSBC), posto de
atendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), posto
de atendimento da EMTU,
Acessa SP, Ministério Público
Estadual (investigação e reconhecimento de paternidade) e
um correspondente bancário
do Banco do Brasil, para pa-

Divulgação/Poupatempo

Funcionários do Poupatempo de São Bernardo enfeitaram a unidade

gamento de taxas.
Em pesquisa de satisfação
realizada pela empresa DKS
Eventos, a unidade foi aprovada com 99% de ótimo e bom
pelos usuários. O Poupatempo
São Bernardo do Campo fica
na Rua Nicolau Filizola, 100 Centro, e atende de segunda a

GCM ganha nova
sede de almoxarifado

sexta-feira, das 7h às 19h, e aos
sábados, das 7h às 13h.
Como agendar - O Poupatempo trabalha com hora
marcada, para garantir mais
eficiência e conforto a todos.
Para marcar dia e horário para
ser atendido no Poupatempo o
cidadão pode buscar um dos se-

guintes canais de atendimento:
Portal na internet: www.
poupatempo.sp.gov.br;
Aplicativo no celular: SP
Serviços;
Poupinha, o assistente virtual do Poupatempo: o Poupinha está disponível no portal do
Poupatempo (no canto inferior

direito da tela);
Além do agendamento,
os canais também oferecem
informações sobre todos os
serviços oferecidos, prazos
de entrega, valores de taxas,
documentos necessários, endereços e horários de funcionamento dos postos.

Nota 1.000 impulsiona cidadania
em estabelecimentos de serviços
Omar Matsumoto/PMSBC

Gabriel Inamine/PMSBC

Prefeito Orlando Morando visitou futuras instalações

Em mais uma ação de contingenciamento de gastos e otimização dos espaços públicos,
a Prefeitura de São Bernardo
oficializou quarta-feira (20/06)
mais um plano de mudança na
estrutura administrativa.
Desta vez, a Guarda Civil
Municipal de São Bernardo será
contemplada com uma nova
sede de almoxarifado, no bairro
Nova Petrópolis. O prédio, que
estava abandonado pela gestão
anterior, foi recuperado com
mão de obra própria e recursos
da pasta de Segurança Urbana.
O anúncio foi feito pelo prefeito Orlando Morando durante
vistoria das futuras instalações, ao
lado do secretário de Segurança
Urbana, Coronel Carlos Alberto,
e do secretário de Transportes
e Vias Públicas, Delson Amador.
“A política de austeridade

que adotamos desde o início
da Administração nos permitiu
investir em mais segurança para
nossa cidade. Adquirimos novos
coletes, novos armamentos,
novas viaturas, mudamos o regime de contratação dos nossos
GCMs, entre outras ações, que
valorizam os nossos profissionais e refletem na melhoria do
trabalho e na baixa dos índices
de criminalidade do município”,
recordou o chefe do Executivo.
As novas instalações ficam
em um antigo setor, dentro
da Secretaria de Transportes.
Durante a reforma, o espaço
recebeu novo piso, troca do
telhado e do forro, fiação elétrica e pintura. A inauguração do
espaço deve ocorrer em breve,
faltam apenas ajustes e a transferência dos equipamentos, ao
imóvel recém-recuperado.

Programa sorteia prêmios periódicos a moradores que solicitam Notas Fiscais de Serviços

Para incentivar a cidadania
fiscal e inibir a sonegação, a
Prefeitura de São Bernardo, por
meio da secretaria de Finanças,
deu início à fiscalização de
estabelecimentos cadastrados
como prestadores de serviços.
Com caráter educador, a ação
tem como objetivo estimular
a adesão ao programa Nota
1.000, que sorteia prêmios
periódicos a munícipes que
solicitam Notas Fiscais de
Serviços Eletrônicas (NFS-s).
Fiscais da receita irão verificar se os estabelecimentos
expõem o adesivo da campanha, conforme determina a
lei, e se emitem cupons para
participação dos sorteios.
Em caso de descumprimento das regras, os prestadores terão dois dias para se regularizar,
sob pena de multa, que varia

de R$ 447,04 a R$ 4.470,43, de
acordo com o porte do estabelecimento. O início da fiscalização foi realizado em uma das
unidades da academia TEM,
no bairro Nova Petrópolis, com
presença do prefeito Orlando
Morando e do secretário de
Finanças, José Luiz Gavinelli.
De lá, a fiscalização seguirá para
outras regiões da cidade.
O selo com a logomarca do
programa está disponível para
retirada nos postos Atende Bem
dos bairros Alvarenga, Assunção,
Riacho Grande, Rudge Ramos
e Central, sem necessidade de
agendamento. Há ainda a possibilidade de obtenção do adesivo
por meio do endereço eletrônico
da ação: www.saobernardo.
sp.gov.br/nota1000. Basta imprimir a imagem colorida em papel
A-4, que deverá ser posterior-

mente plastificado. Para emitir
a nota, basta acessar o site nfse.
isssbc.com.br, no computador,
ou nfse.isssbc.com.br/mobile,
no celular.
Nota 1.000 - Lançado em
setembro de 2017, o programa Nota 1.000 sorteia R$ 200
mil a cada quadrimestre entre
os cidadãos que solicitam a
Nota Fiscal de Serviços em
locais como estacionamentos,
academias, escolas particulares, lavanderias, creches,
faculdades, cursos de idiomas,
construtoras, salões de beleza,
barbearias, hotéis, oficinas
mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, entre outros.
Atualmente, a ação conta com
adesão de aproximadamente
6,5 mil munícipes, que atuam
indiretamente como agentes de
combate à sonegação.

CENTRO AUTOMOTIVO PROFESSOR XARÁ
Desde
1980

• INJEÇÃO • MOTOR • FREIO • SUSPENSÃO
• TRANSMISSÃO • TROCA DE ÓLEO

Rua Santo Antonio, 264 - Centro - São Caetano do Sul - Telefone: 4227-6269
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Jurassic World: Reino Ameaçado traz
suspense em trama mais assustadora
Longa é bem diferente do que foi apresentado nos filmes anteriores
Divulgação

ParkShopping
São Caetano
tem Arraiá
"Espaço da
Torcida"
Divulgação

Chris Pratt e Bryce Dallas são novamente os protagonistas da franquia

Espaço da torcida

Para comemorar as tradicionais festividades do
mês de junho e o futebol,
o ParkShoppingSãoCaetano
preparou duas programações especiais:
Arraiá da Torcida : A
primeira é um espaço para
toda família com muitas
brincadeiras típicas e em
clima de torcida. O Arraiá acontece na Praça de
Eventos até 09 de julho, de
domingo a sexta, das 14h
às 20h30 e aos sábados,
das 10h30 às 20h30. A ação
gratuita conta com brincadeiras para crianças de 4 a
12 anos, e como o futebol
é a estrela do período, o
evento tem atrações que
fazem alusão ao esporte,
como chute ao gol, Dedoches, Canaleta, Argolas e
Camarim para se caracterizar como caipira.
Espaço da Torcida: A
segunda é o “Espaço da
Torcida”, um local com diferentes atividades gratuitas:
mesa de pebolim, futebol de
botão, tamancobol, troca de
figurinhas, além de uma área
para assistir aos jogos das
seleções até 15 de julho. A
fachada do empreendimento também tem tema comemorativo no período com
uma iluminação especial nas
cores verde e amarelo.
Durante os jogos do
Brasil, o centro de compras permanece aberto e o
funcionamento das lojas e
restaurantes é facultativo
somente durante o período
das partidas.
Programação dos dias de
jogo do Brasil: 22/06 – Sexta-feira, a partir das 12h00;
27/06 – Quarta-feira, lojas:
das 10h30 às 14h00 e das
18h00 às 22h30 e restaurantes: das 11h00 às 14h00 e das
18h00 às 23h00. Arraiá da
Torcida: até 09/07, domingo
à sexta-feira das 14h às 20h30
e aos sábados das 10h30 às
20h30. Faixa etária: de 4 a 12
anos.Atividade: gratuita. Local: Praça de Eventos – Piso
São Caetano. Espaço da Torcida: até 15/07, segunda a
sábado, das 10h30 às 22h30
e domingos e feriados, das
10h30 às 20h00.

A trama começa quatro
anos após o parque temático
Jurassic World ser destruído
por dinossauros, e a Ilha Nublar
está prestes a ser destruída
quando um vulcão entra em
erupção. Para salvar os dinossauros da extinção, Owen (Chris
Pratt) e Claire (Bryce Dallas
Howard) conseguem retornar

até a Ilha, mas descobrem que
são apenas peões de um plano
muito maior e maléfico.
Chris Pratt continua ótimo
e totalmente carismático como
Owen, enquanto Bryce Dallas
Howard melhora sua atuação e
traz mais vida para Claire - uma
personagem que não agradou
tanto no filme anterior. Apesar

do preenchimento labial (ou
será que ela levou uma picada
de abelha nos lábios), ela traz
uma personagem muito mais
humana e amável. Justice Smith
interpreta Franklin, o alívio cômico do filme, enquanto Daniella
Pineda vive a empoderada Zia
- duas atuações de destaque.
Mas os fãs vão se derreter

mesmo é com a curta - mas
marcante - participação de Jeff
Goldblum como Ian Malcolm.
Além de levantar dilemas morais interessantes, o personagem debate temas delicados
sobre os seres humanos de maneira grandiosa. Sensacional.
Jurassic World: Reino Ameaçado' demora para engatar, mas

quando finalmente deslancha
não dá espaço para o espectador respirar, mesclando cenas
de ação com suspense na medida ideal para assustar e divertir.
Dica: não saia do cinema
antes do término dos créditos,
pois uma cena surpresa dá o
tom do que podemos esperar
de 'Jurassic World 3'.

Paranapiacaba tem
nova opção de passeio

Em São Bernardo exposições e
quadrilhas animam fim de semana

Trajeto de 34km é ibdicado para caminhadas

Destaque para a abertura da mostra "Imagens de Haicai", na Pinacoteca São Bernardo

Ricardo Trida/PSA

A Rota da Madeira, percurso
de 34 km na região da vila de
Paranapiacaba, é a nova opção
para ciclistas que curtem estradas de terra e caminhantes. Localizada em área de Mata Atlântica, a rota remete ao início do
século XX, quando a região era
produtora de madeira utilizada
em construções e na produção
de carvão. O ponto de partida e
chegada do novo trajeto está localizado próximo ao Locobreque,
na entrada da parte baixa da vila.
A rota conta com sinalização e
pode ser percorrida a pé ou de
bicicleta, e exige esforço médio,
com pouca declividade. Para
quem pretende percorrê-la, é
recomendado que informe o

Centro de Informações Turísticas, no Largo dos Padeiros, s/n,
na parte baixa da vila.
A Rota da Madeira compõe
o mosaico cicloturístico do Caminho do Sal, que interliga, por
estradas de terra, as cidades de
São Bernardo do Campo, Santo
André, Mogi das Cruzes, Biritiba
Mirim e Salesópolis. O novo
percurso foi organizado pela
Secretaria de Meio Ambiente
da Prefeitura de Santo André
em parceria com as prefeituras
de Suzano e Mogi das Cruzes.
Mais informações no Centro
de Informações Turísticas da
Vila, no Largo do Padeiro, s/n,
na parte baixa da vila, ou pelo
telefone 4439-0109.

Gabriel Inamine/PMSBC

A cidade de São Bernardo do
Campo tem diversas atrações
para o fim de semana. Confira:
Pinacoteca: A exposição
“Imagem de Haicai” contempla
a poesia e as artes plásticas,
duas vertentes da poética artísticas que fazem a manifestação
do belo ao se encontrarem. O
haicai, também chamado de
“Haiku” ou “Haikai”, é um poema curto de origem japonesa.
A palavra haicai é formada por
dois termos “hai” (brincadeira,
gracejo) e “kai” (harmonia,
realização”, representando um
poema humorístico. Com entrada gratuita, a exposição vai até
28 de julho, de terça a sábado,
das 10h às 18h; e quinta até

às 21h, na Pinacoteca de São
Bernardo (Rua Kara, 105).
Chácara Silvestre: Para
quem adora festa junina, a Chácara Silvestre terá uma programação especial neste sábado
(23). O antigo casarão do ex-prefeito Wallace Simonsen receberá
uma série de atividades, das 10h
às 16h, que ocorrem paralelamente à exposição que celebra
os 60 anos da tradicional Quadrilha do Alameda Glória. Chácara
Silvestre (Av. Wallace Simonsen,
1.800, Nova Petrópolis).
Biblioteca Érico Veríssimo:
A exposição Mascotes do Mundial está em cartaz na Biblioteca
Érico Veríssimo (rua Francisco
Alves, 460, bairro Pauliceia).

A mostra conta a história da
Copa do Mundo entre 1966 a
2018 por meio de releituras
das mascotes criadas pelo ilustrador Gabriel Leite. A mostra
tem entrada gratuita e vai até
o dia 21 de julho, de segunda à
sexta-feira, das 8h às 17h, e aos
sábados, das 8h às 14h.
Biblioteca Monteiro Lobato: Fruto de parceria entre a Secretaria da Cultura e Juventude
e o Sesc, a mostra traz exibições
de clássicos do cinema sci-fi
na Biblioteca Monteiro Lobato
(Rua Dr. Fláquer, 26, Centro),
com entrada gratuita. Mais atrações no Guia da Cidade acessando: http://www.saobernardo.
sp.gov.br/web/guia-da-cidade.

Chácara Pignatari tem festejos juninos neste domingo
Quem gosta das tradicionais comemorações juninas
tem uma ótima pedida para
este domingo (24). A partir das
12h, o parque Antônio Pezzolo
(Chácara Pignatari) terá o levantamento do Mastro Junino. A
cerimônia cultural contará com
apresentações de violeiros,
quadrilhas juninas e grupos de
culturas populares tradicionais.
A ação faz parte do projeto Santo André de Múltiplos Tons, da
Secretaria de Cultura.
O início do evento será

marcado pelas quadrilhas. Às
13h30, o Grupo de Violeiros da
Aparecidinha de Santo André
anima a festa. O levantamento
do Mastro Junino será realizado às 14h30. Em parceria com
a Paróquia Santa Teresinha,
será realizada a missa campal
às 15h. Às 17h, é a vez dos violeiros Craveiro e Cravinho subirem ao palco. Haverá barracas
com brincadeiras e comidas
típicas. Também no domingo,
a partir das 10h, o Múltiplos
Tons realiza outra atividade.

O Museu de Santo André Dr.
Octaviano Armando Gaiarsa
recebe a Roda de Caboclo,
cerimônia cultural-religiosa de
matriz afro-brasileira. Haverá
apresentações de samba de
caboclo, samba de roda, afoxés
e capoeira, exposições, bate-papos acerca dos elementos
presentes nas manifestações
culturais das comunidades
tradicionais de terreiro, além
de comidas típicas das comunidades. Mais atrações no site:
culturaz.santoandre.sp.gov.

Alex Cavanha/PSA

Parque recebe diversas atrações
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Semasa lança licitação para construção
de nova ponte sobre o rio Tamanduateí
Travessia será na Avenida dos Estados, em Santa Teresinha, na altura da rua Bartolomeu de Gusmão

Atendimento:
terça à domingo
das 18hs às 23hs

Fones:
4231-1851
4266-0607
Rua João D'Agostine, 150
Bairro Mauá - SCS

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental
de Santo André) abriu nesta
quinta-feira (21) concorrência
internacional para a construção
de uma nova ponte sobre o rio
Tamanduateí, na avenida dos
Estados, na região de Santa
Teresinha. A nova travessia
ficará na altura do Sesi, nas
proximidades da estrutura que
precisou ser demolida no ano
passado, após sofrer um dano
estrutural irreversível.
O objetivo da obra, que será
realizada na altura da rua Bartolomeu de Gusmão, é construir
uma nova estrutura para atender o trânsito da via, favorecendo pedestres e motoristas no
trecho de Santa Teresinha, da
avenida do Estados, beneficiando especialmente o tráfego de
usuários que desejam retornar
sentido Mauá.
“Hoje publicamos o edital
para contratação da ponte de
Santa Teresinha, uma obra que
era muito aguardada. Agora
oficializamos essa concorrência internacional e no dia 23
de julho será a abertura dos
envelopes com as propostas.
Mais uma conquista da cidade, com recursos próprios da
Prefeitura, graças ao choque
de gestão que nós fizemos”,
afirmou o prefeito Paulo Serra.
O projeto prevê que esta
nova ponte do Sesi ficará na
direção da rua Bartolomeu de
Gusmão e seus acessos cruzarão
a praça Samuel de Castro Neves.
A passagem terá 26 metros de
comprimento, sendo composta

Ricardo Trida/PSA

A passagem terá 26 metros de comprimento, sendo composta por três faixas de rolamento

por três faixas de rolamento com
3,50 m de largura cada uma. Em
uma das laterais haverá ainda
uma passagem de pedestres.
Além da ponte, a vencedora
da licitação também deverá
realizar adaptações no viário

do entorno, além da adequação
do sistema de micro-drenagem,
para o escoamento adequado
das águas de chuva. O custo
previsto da obra é de cerca de
R$ 4,8 milhões.
Contrapartida - Os recursos

investidos servirão como contrapartida ao financiamento de US$
25 milhões do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento)
ao município de Santo André,
que serão utilizados para execução de um grande projeto de

mobilidade na cidade. De acordo
com a previsão do Semasa, a
obra deve ter início ainda este
ano, com previsão de término
em seis meses após seu início.
A data marcada para a abertura
dos envelopes é 23 de julho.

FIP tem edital aberto para firmar parcerias
A Prefeitura publicou edital
de chamamento destinado a
empresas interessadas em firmar termo de cooperação para
realização do XVIII Festival de
Inverno de Paranapiacaba (FIP),
que acontece nos dias 21, 22, 28

e 29 de julho. Em contrapartida,
as empresas parceiras poderão
divulgar suas marcas durante o
evento, por meio de banners,
material gráfico, fonográfico e
visual e exposição de produtos.
Os interessados na parceria

devem entregar requerimento
até o dia 30 de junho, das 9h às
17h, na sala 2, no 4º andar do
Prédio do Executivo, acompanhado de documentos exigidos
no edital. No requerimento, é
necessário constar proposta

detalhada, descriminando os
interesses para operação ou
recursos físicos ou materiais
para cumprir a parceria.
O edital está disponível no
site da Prefeitura de Santo André
(www.santoandre.sp.gov.br).

