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A partir de agora, toda quarta-feira, das 8h às 13h, a população
vai poder comprar verduras, frutas, hortaliças, pães, farináceos,
cereais, sucos e geléias, e muitos
outros produtos sem agrotóxicos
no Parque Celso Daniel.

Ato realizado na região central de São Paulo lançou a dobradinha João Dória (PSDB),
pré-candidato ao governo do
Estado, e o apresentador Datena
(foto), que concorrerá a uma
cadeira ao Senado pelo DEM.

Já em cartaz nas salas do ABC
a animação Os Incríveis 2 com
a Mulher Elástica entrando em
ação para salvar o dia, enquanto
o Sr. Incrível enfrenta seu maior
desafio até agora: cuidar dos
problemas de seus três filhos.
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Base de Auricchio rejeita projeto
popular de extinção da taxa do lixo
Por 13 votos a cinco, projeto popular foi arquivado em
São Caetano; Pio Mielo não votou por ser presidente da Câmara
Mesmo com forte pressão dos moradores, os vereadores de São Caetano
do Sul rejeitaram o Projeto
de Lei de Iniciativa Popular
(PLIP) pelo placar de 13 votos a cinco, na última terça-feira, 26/06. A favor do
projeto votaram a bancada
do PP com Chico Bento e
Jander Lira, a bancada do
PR com Cesar Oliva e Ubiratan Figueiredo e o tucano
Ricardo Andrejuk.

Muita confusão marcou
a votação no plenário da
Câmara. A Guarda Civil
Municipal (GCM) impediu
a entrada de uma parte
da população que queria
acompanhar os trabalhos
alegando que o Plenário já
estava lotado – boa parte
por funcionários comissionados. Na confusão, gás
de pimenta foi usado para
dispersar os munícipes e
uma jornalista acabou sen-

SBC vai transferir
imóveis abandonados
para o município

Vereadores aprovaram projeto por unanimidade
São Bernardo vai dar destino a imóveis particulares que
estão abandonados no município e sem pagamentos de IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano) há cinco anos. A oficialização ocorreu quarta-feira

(27/06), após os vereadores
aprovarem por unanimidade
(22 votos favoráveis), o projeto
de Lei, elaborado pelo prefeito
Orlando Morando. A sanção da
Lei será realizada pelo prefeito
nos próximos dias. Página 6

do agredida por um GCM.
Votação - A surpresa
ficou por conta do vereador
governista Ricardo Andrejuk
(PSDB) ser favorável ao projeto de iniciativa popular.
O fato causou desconforto
na bancada de sustentação.
O vereador Sidão da Padaria (MDB) foi um dos mais
nervosos com o posicionamento do parlamentar,
chegando a discutir com
vereadores. Página 2

Mesmo com muita pressão popular, projeto foi rejeitado

Prefeitura de Santo André inicia
reforma da UPA Perimetral
Na quinta-feira (28), o prefeito Paulo Serra assinou a
ordem de serviço para início
das obras de modernização
da UPA Perimetral, que está
fechada desde abril de 2016.
A unidade fica na rua Agenor
de Camargo, na Vila Assunção,
e será reaberta até o final do
ano, adequada ao padrão Qualisaúde. Antigamente chamada
de UPA Centro, a unidade teve
o nome alterado para UPA Perimetral para evitar confusão
com a UPA Central, que está
em funcionamento.
Quando for reaberta, a UPA
Perimetral servirá para desafogar o pronto-socorro do Centro
Hospitalar Municipal Dr. Newton da Costa Brandão, absorvendo parte dos atendimentos
realizados no hospital. “Quando
aconteceu o fechamento dessa

unidade, há mais de dois anos,
não foi feito projeto para ele,
simplesmente encerraram as
atividades nesse endereço e
abriram a UPA Central e dessa
forma, não houve aumento no
número de UPAs da cidade”,
afirmou o prefeito Paulo Serra.
Na visão do chefe do Executivo, o fechamento da UPA
Perimetral na gestão anterior
acabou impactando negativamente no atendimento prestado no CHM. “Isso porque
os pacientes com casos mais
simples passaram a procurar
atendimento num hospital que
tem outra função, que é de ser
retaguarda para casos graves,
de internação. A reabertura
da UPA Perimetral melhora o
fluxo da nossa Santa Casa, devolvendo a qualidade que tanto
queremos para ela”, comentou.

Ricardo Trida/PSA

Prefeito Paulo Serra e vice Zacarias vistoriaram o espaço
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Datena é confirmado
pré-candidato ao Senado
O apresentador José Luiz Datena, pré-candidato ao Senado
pelo Democratas, lançou dia 28,
sua pré-campanha com críticas
ao mundo político e a uma das
bandeiras do PSDB no Estado, a
segurança pública. O candidato
ao governo do Estado na chapa
de Datena é o tucano João Doria,
que também compareceu ao
evento.Doria procurou marcar
o lançamento da candidatura de
Datena como um sinal do fortalecimento de sua chapa, destacando que terá o maior tempo
de televisão entre os adversários
para o governo do Estado.

Reprodução/Facebook

João Doria e Datena durante lançamento da pré-campanha

Vereador é líder do governo Orlando Morando na Câmara

Por 13 votos a cinco, Projeto Popular
é arquivado em São Caetano
Mesmo com forte pressão
dos moradores, os vereadores
de São Caetano do Sul rejeitaram o Projeto de Lei de Iniciativa Popular (PLIP) pelo placar
de 13 votos a cinco, na última
terça-feira, 26/06. A favor do
projeto votaram a bancada do
PP com Chico Bento e Jander
Lira, a bancada do PR com Cesar Oliva e Ubiratan Figueiredo
e o tucano Ricardo Andrejuk.
Muita confusão marcou a
votação no plenário da Câmara.
A Guarda Civil Municipal (GCM)
impediu a entrada de uma parte
da população que queria acompanhar os trabalhos alegando
que o Plenário já estava lotado
– boa parte por funcionários comissionados. Os ex-vereadores
Fabio Palacio, Jorge Salgado
e Roberto do Proerd também
ficaram de fora. Na confusão,
gás de pimenta foi usado para
dispersar os munícipes e uma
jornalista acabou sendo agredida por um GCM.
O líder do prefeito na Câmara, Tite Campanella (PPS),
afirmou que esse tipo de comportamento não pode aconte-

Fotos: Leandro Formigari

Protesto bloqueou saída dos funcionários e vereadores da Câmara

na bancada de sustentação.
O vereador Sidão da Padaria
(MDB) foi um dos mais nervosos
com o posicionamento do parlamentar, chegando a discutir
em alto tom com o presidente
da Câmara Pio Mielo (MDB). O
líder de governo, Tite Campanella, tentou por panos quentes.
“Cada um tem seu livre arbítrio”.
No entanto, o líder entende que
a bancada deveria seguir unida
“na alegria e na tristeza”.
Tite também falou que o
governo deverá mandar um

O vereador e líder do governo, Ramon Ramos, teve
mais uma demanda atendida
de seu mandato, de acordo
com o Ofício Nº 589/2017.
Desta vez, foi assinada a
Ordem de Serviço para a
revitalização da Praça Várzea Alegre, no bairro Jardim
Regina, em São Bernardo do
Campo, conforme cerimônia
que aconteceu na manhã do
último sábado (23/06).
O espaço será contemplado com quadra esportiva,
playground, academia ao ar
livre com equipamentos de
ginástica, uma nova calçada

com rampas de acessibilidade
e novos pontos de iluminação. As obras serão iniciadas
na segunda-feira e a previsão
para conclusão é de 90 dias.
Durante o seu discurso,
Ramon Ramos reiterou os
seus agradecimentos ao prefeito Orlando Morando e vice-prefeito Marcelo Lima por
atenderem esse pedido dos
moradores elaborado através
de seu gabinete e entender
a necessidade de uma das
regiões mais populosas da cidade, que em breve terá mais
uma nova opção de convivência, lazer e atividade física.

leia Mais notícias no site

Vereadores de São Caetano rejeitaram Projeto de Lei de Iniciativa Popular

cer. “A imprensa tem direito de
fazer a cobertura dos acontecimentos e este fato pode ser
motivo até de sindicância caso
haja solicitação”.
Votação - A surpresa ficou
por conta do vereador Ricardo
Andrejuk (PSDB) ser favorável
ao projeto de iniciativa popular.
“Entendo que 15 mil assinaturas de moradores são algo muito significativo. Consultei meu
grupo e resolvi votar a favor”,
afirmou o tucano.
O fato causou desconforto

Ramon Ramos tem
demanda atendida no
bairro Jardim Regina

www.jregiao.com.br

projeto – após o recesso – que
corrige as distorções nas cobranças. “Hoje temos sete faixas de cobrança, e passaremos
a ter dez faixas de contribuição corrigindo as distorções e
deixando-as muito mais baratas
do que elas são hoje” afirmou
o líder do governo.
Para Jander Lira (PP), que
votou a favor da revogação da
taxa, o fato de o prefeito revisar
a taxa é prova de que há problemas. “Vão fazer isso por conta
da pressão popular”, concluiu.

Guarda Municipal teve muito trabalho na entrada do plenário

Ponto de Vista

Estamos matando o nosso futuro
criam oportunidades para este público)
são falhas e ineficientes. Os números
aumentaram 7,4% em relação ao ano
anterior. Considerando a década de 20062016 o país sofreu um aumento de 23,3%.
Nada efetivo foi feito para trazer segurança para as nossas crianças e isso é
um problema complexo que começa na
falta de investimento em educação. Sem
ensino, sem oportunidade. Com isso, o
crime aparece como única solução, principalmente para a parcela mais pobre
da população. Isso sem contar a falta de
investimento em infraestruturas básicas
como saúde, moradia e transporte. Essa
conta chega a um resultado muito triste.
Jogamos mais uma geração na mão do
crime organizado que a usa como bem
entende. Que a usa como soldados.
O estudo aponta outra questão que

Expediente
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deve ser debatida: em alguns estados o
problema é ainda maior que em outros.
Enquanto houve redução nestas taxas em
São Paulo, por exemplo, no Rio Grande do
Norte cresceu 382,2% entre 2006 e 2016.
Isto é reflexo da falta de uma visão geral
da situação pelos governantes. Mostra
como nossos políticos federais (deputados,
senadores e presidente) não conseguem
coordenar políticas integradas. O crime se
espalha pelas periferias, seja em uma favela ou em estados mais pobres. As facções
são as mesmas do Oiapoque ao Chui e, na
maioria das vezes, passam dessas fronteiras para outros países. Em contraponto,
as ações de nossas polícias são cada vez
mais locais. Um contraste mortal. Qualquer ação, como uma intervenção em um
estado, não fará cócegas aos problemas. A
questão deve ser tratada nacionalmente.
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Entra ano e sai ano a violência fica cada
vez mais exposta nos noticiários. E uma
parcela importante para o futuro do nosso
país é a que mais sofre com esta situação:
os jovens. Mais uma vez alarmante, o novo
Atlas da Violência - divulgado na semana
passada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fórum Brasileiro
de Segurança Pública - mostra que o Brasil
alcançou a marca histórica de 62.517 homicídios no ano de 2016. Deste número,
53,7% são jovens entre 15 a 19 anos.
No país, 33.590 adolescentes saíram
de casa e não voltaram em 2016, sendo
que 94,6% eram do sexo masculino. Entre
os homens, o crime mata mais do que
qualquer doença, batendo 56,5% das
causas de óbito.
Os dados também mostram como as
políticas de segurança e públicas (que
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Entenda como funciona o
aplicativo e-título, lançado pelo TSE
Tecnologia será usada em todo o país e permite ao eleitor apresentar documento digital na hora de votar

APMs recebem
subvenção
Diretores e representantes das Associações de Pais e
Mestres (APMs) de 63 escolas da rede municipal de São
Caetano do Sul, incluindo a
Escola de Informática Profª.
Neusa Maria Nunes Branco,
Escola de Idiomas Paulo
Sérgio Fiorotti e Escola de
Educação Básica Anne Sullivan, receberam a subvenção
social do exercício de 2018,
na manhã desta terça-feira
(26/06), no auditório do
Centro de Capacitação dos
Profissionais da Educação
(Cecape) Dra. Zilda Arns.
O prefeito José Auricchio Júnior aproveitou a
ocasião para parabenizar
o engajamento dos pais na
vida escolar dos filhos. “Vivemos uma geração onde o
virtual ganhou espaço, mas
é essencial que os todos
estejam atentos às palavras,
envolvidos nas situações, conheçam as pessoas e vivam
intensamente a vida de cada
escola”, observou. “Hoje entregamos quase R$ 1 milhão
às APMs e temos a certeza
de que essa é uma das melhores formas de empregar
o recurso público: na educação”, concluiu.
Em maio de 2018, 19
instituições assistenciais da
cidade também foram contempladas com cerca de R$
1,5 milhão.

Há pouco mais de três meses para o primeiro turno das
eleições no país, que será no dia
07 de outubro, muitas pessoas
têm dúvidas sobre o aplicativo
e-título, lançado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), em
dezembro do ano passado. A
iniciativa que será adotada em
todo o país, permitirá aos eleitores acessarem uma via digital
do título eleitoral por meio do
seu smartphone ou tablet.
Todos os cidadãos podem
utilizar o aplicativo, desde que
não haja nenhuma pendência
com a Justiça Eleitoral. Segundo
o advogado Luis Roberto Alcoforado, da Alcoforado Advogados Associados, a principal função e vantagem do aplicativo é
a dispensabilidade de portar o
título de eleitor (documento
físico) ao exercer o papel principal como cidadão do Estado
Democrático de Direito.
"Além do mais, o software
permite que os dados eleitorais
do eleitor permaneçam, em
tese, sempre seguros e disponíveis, em razão do aparelho
celular ter alcançado o status de

Quem já fez a biometria pode baixar o app e não levar o título de eleitor no dia da votação

extensão do corpo humano",
comenta o especialista.
No caso da utilização da
tecnologia por quem já fez a
biometria, o advogado esclarece
que, para quem já fez o cadastro

com foto", explica.
O e-título também permite
ao cidadão acessar outras funções relevantes como: o local
de votação, além do sistema
operacional oferecer a opção

ao usuário de como chegar
até o seu domicílio eleitoral
da melhor forma; dados de
cadastro biométrico; certidão
de quitação eleitoral e certidão criminal.
Divulgação/PMSCS

Programa Governo em
Movimento atendeu o
Bairro Nova Gerty
Moradores
do Bairro
Nova
glicêmico,
assistircoleta
a apresenBairros
Paulicéia
e Jordanópolis
vão receber
Gerty, em São Caetano do tações de dança, do Coral dos
Sul, tiveram a oportunidade Cises (Centros Integrados de
de tirar dúvidas e solicitar Saúde e Educação da Terceira
serviços públicos sem sair de Idade) e da Banda Marcial
casa no último sábado (23/06). com alunos da escola, além de
Sexto bairro contemplado pelo acompanhar mais uma edição
Programa Governo em Movi- do Cidadão da História entre
mento, o Nova Gerty recebeu outras atividades gratuitas.
320 voluntários, que visitaram
Entre as atividades, voluntá660 casas ouvindo os muní- rios da Guarda Civil Municipal
cipes e encaminhando suas apresentaram o teatro de fandemandas aos órgãos ligados toches "Todos Contra a Praga",
ao Poder Público Municipal.
ensinando às crianças medidas
Já na EMEF Leandro Klein que podem ser tomadas em
as pessoas puderam aferir casa para prevenir a infestação
a pressão arterial e o índice de mosquitos, escorpiões e roe-

OAB São Caetano começa construção
da sede própria em agosto
Divulgação

OAB SCS recebeu o terreno onde poderá erguer a sede própria

No mês de setembro de
2015, a OAB São Caetano do
Sul – 40ª Subseção, recebeu em
comodato da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul um
terreno para a construção de
sua sede própria, bem como o
aval deste projeto por parte da
Diretoria da OAB SP. A nova sede
ficará na Rua Capivari, próximo
ao Instituto Mauá de Tecnologia.
O projeto da sede própria
surgiu em 2010, assim que o
atual presidente da OAB SCS, Dr.
Adilson Paulo Dias, tomou posse.
“Foi um longo trabalho até aqui,
que envolveu muitas reuniões e
negociações. Finalmente, saire-

biométrico, basta se cadastrar
no aplicativo e estar portando o
smartphone no dia do pleito. "Já
para quem não fez, é necessário
que, no dia da eleição, esteja
portando um documento oficial

mos do aluguel do prédio atual
e teremos um local com mais
infraestrutura para os advogados
e população. Por envolver uma
série de detalhes (como verbas
a gastar) tínhamos encontros
semanais para que este projeto
fosse viabilizado e, mês passado,
enfim demos o primeiro passo em
busca deste objetivo” comentou.
As obras para a construção
da nova Casa dos Advogados
de São Caetano do Sul estão
previstas para começarem no
mês de agosto/setembro, com
término provável em julho de
2019. O prédio deverá ter três
andares com auditório, livraria,

farmácia consultório dentário,
estacionamento, entre outros
serviços. “Os advogados de
São Caetano terão um espaço
moderno, com tudo novo e de
primeira linha. Inclusive teremos a ESA - Escola Superior de
Advocacia - dentro da OAB SCS,
com diversos cursos da área do
Direito”, ressaltou o presidente.
Enquanto a nova sede não fica
pronta, as atividades da OAB SCS
e o departamento administrativo permanecem na Estrada das
Lágrimas, 361. Já o atendimento
jurídico à população continua no
endereço atual: Rua Vitor Meireles 66, Jardim São Caetano.

Guardas apresentaram o teatro de fantoches "Todos Contra a Praga"

dores. Durante a semana, 2.261
casas do bairro receberam a
visita de agentes do Comando
Contra Pragas. Foram desratizadas 400 bocas de lobo.
Entre os serviços, estiveram disponíveis a emissão
da primeira via do RG (para

menores de idade), da carteira
de trabalho, cartão do SUS e do
CID Card, além de informações
sobre IPTU e dívida ativa, tudo
no mesmo local.
A aposentada Ana Maria
Ribeiro, de 69 anos, compareceu à EMEF Leandro Klein para

marcar exames de doppler e
de colonoscopia. Aproveitou
a oportunidade para medir a
pressão arterial e o nível de
açúcar no sangue. “Aqui, os
exames são agendados com
mais rapidez e prazo mais curto,” disse.
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Prefeitura de São Bernardo autoriza
construção do novo CAPS Silvina
Equipamento de Saúde vai substituir unidade atual, que funciona em prédio alugado e sem estrutura

Semasa faz
intervenções
no Campestre
O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental
de Santo André) realiza desde
o dia 25 o remanejamento
de galerias de águas pluviais
entre as ruas Vitória Régia e
Conselheiro Justino, no bairro
Campestre. Por causa das intervenções, o cruzamento entre as vias está interditado até
a segunda quinzena de julho.
O remanejamento das
redes de drenagem, que são
responsáveis por levar a água
da chuva para córregos e rios
da cidade, tem como objetivo
interligar uma rede entre as
duas vias, beneficiando principalmente a rua Vitória Régia
para minimizar a ocorrência
de pontos de alagamentos.
Além deste serviço, o
Semasa investiu cerca de R$
3,9 milhões na construção
de 650 metros de galerias de
águas pluviais no Campestre.
As novas redes, que vão ser
entregues até setembro, vão
beneficiar a avenida Prestes
Maia, a Alameda Campestre
e as ruas das Laranjeiras,
Jequitinhonha, Álvaro Anes
e Porto Carrero.

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da secretaria de
Saúde, autorizou na quinta-feira (28/06), a construção do
novo CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial) Silvina, localizado
na Rua Olvaldo Stuchi, 390,
no bairro Selecta. A nova estrutura irá substituir a atual
unidade de funcionamento,
em um prédio alugado e sem
a estrutura adequada.
O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, assinou a
ordem de serviço ao lado do
terreno onde será construída
a unidade. Acompanhado do
secretário de Saúde, Dr. Geraldo
Reple, demais secretários, vereadores da base aliada, lideranças,
moradores e pacientes, Morando salientou que este é mais um
compromisso da gestão, que
está sendo tirado do papel.
“A construção deste CAPS
estava em nosso plano de
governo e hoje começa a se
tornar realidade. Estamos tirando a unidade de um prédio
alugado, com condições precárias e a construindo em um
terreno da Prefeitura. Aqui,
cerca de 300 pacientes serão

Omar Matsumoto/PMSBC

Prefeito Orlando Morando assinou ordem de serviço para início imediato das obras

atendidos em uma estrutura
moderna, apropriada e acima
de tudo, com muito respeito”,
disse o prefeito.
O responsável pela pasta
da Saúde, ainda salientou que
o novo centro de atenção irá

funcionar 24 horas e terá um
atendimento diferenciado aos
pacientes. “Além de cuidados médicos, neste espaço,
teremos salas de atividades
coletivas, academia, sala de
bem-estar, entre outras. O

nosso serviço tem o objetivo de
tratar e reinserir os indivíduos
na sociedade”, explicou Reple.
Durante o discurso, o chefe
do Executivo ainda reforçou
que a empresa deve cumprir
o prazo estipulado. “Esse CAPS

será entregue em 15 meses,
ou seja, em 1 ano e meio. Nós
iremos cobrar, para que o prazo
seja cumprido. Em 2019, voltaremos a esse mesmo local para
entregar mais uma unidade de
Saúde”, salientou.

Parque Celso Daniel ganha feira orgânica
Quem foi caminhar ou praticar esportes no Parque Celso
Daniel na quarta-feira (27) se deparou com uma novidade: uma
feira de produtos orgânicos. A
partir de agora, toda quarta-feira,
das 8h às 13h, a população vai
poder comprar verduras, frutas,
hortaliças, pães, farináceos, cereais, sucos e geléias, e muitos
outros produtos sem agrotóxicos,
certificados pelo Ministério da
Agricultura e com qualidade

acompanhada pela Craisa.
“Santo André é pioneira na
realização de feiras de produtos
orgânicos. Na verdade, é a única
cidade da região que promove
feiras orgânicas. E a realização
dessa feira aqui, em um dos
mais importantes e frequentados
parques da cidade, reforça o empenho no fortalecimento desta
ação”, disse o prefeito Paulo
Serra, que foi ao local conferir a
abertura da feira.

A feira orgânica do Parque
Celso Daniel é composta de 15
barracas, dentre as quais seis já
participavam da feira orgânica
do Paço Municipal, que deixou
de funcionar. “A implantação de
uma feira orgânica aqui no bairro
Jardim é um pedido antigo da população da região. Uma iniciativa
pioneira, com benefícios para
a saúde e meio ambiente, que
agora está mais perto do consumidor”, acrescentou o prefeito.

Ricardo Trida/PSA

Prefeito Paulo Serra acompanhou abertura da feira orgânica

Os benefícios do abacate para a sua saúde

Ah o abacate! Na minha opinião uma das melhores frutas e
mais ricas que temos disponíveis

no Brasil. Além de ser muito
saborosa e versátil, podendo ser
usada em diversas preparações,
é riquíssima na sua composição
nutricional. Porém, ainda muitas
pessoas se preocupam mais com
as suas calorias (sim, é bastante
calórico) do que com a imensidão
de benefícios que essa fruta pode
nos proporcionar, que por sua vez,
um dos benefícios é justamente
auxiliar na perda de peso.
O abacate, apesar de ser uma
fruta, não é fonte de carboidratos como na maioria das frutas,
e além disso compõe uma boa
porção de fibras, por esse fato é

uma fruta de baixo índice glicêmico favorecendo o controle da
insulina, excelente para diabéticos, para controle da saciedade e
para auxiliar no emagrecimento.
Sim, no emagrecimento! Ele é
rico em gorduras insaturadas
(ácido oléico e b-sitosterol) que favorecem o controle do colesterol.
As gorduras também favorecem
saciedade e nesse caso como estamos falando de gorduras “boas”
é unir o útil ao agradável.
O abacate é rico em fitoesteróis, outro coadjuvante para
auxiliar na redução do colesterol total e LDL, além de compor

vitaminas do complexo B, A, C,
E, potássio, ferro e magnésio,
que auxiliam como antioxidantes e anti-inflamatório.
Também possuí uma boa
porção de proteínas comparado
a outras frutas, mais um fator
auxiliador na perda de gordura
e ganho de massa magra.
Mas se você pensa que a
única parte aproveitável é a
poupa do abacate está enganado. Suas folhas também são
usadas para chá, sendo um
ótimo diurético e com ação em
diversas doenças.
Portanto, “coloque na ba-

lança” se realmente as calorias
“pesam” mais do que os benefícios, e veja o que você está
perdendo ao não consumir um
alimento natural e muito valioso, apenas por suas calorias.

Camila Paco
Nutricionista
CRN: 36.230
Clínica Azzi
Alameda Terracota, 250
CJ 304 - Cerâmica
Telefone: 4224-2000
www.clinicaazzi.com.br

Médicos alertam sobre importância da vitamina D

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

Entre as carências da população brasileira, a insuficiência
de vitamina D predomina em
homens e mulheres entre 19 e
59 anos. O dado foi apresentado na última pesquisa realizada
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
que revelou também uma das
principais causas desse problema: a falta de exposição à luz
solar. Fundamental para o bom
funcionamento do organismo,
a vitamina D, que na verdade é
um hormônio chamado colecalciferol, é produzida pela própria
pele, mas pode ser encontrada
em alimentos e suplementos.
O sol é o grande responsável pela produção e absorção
de vitamina D no corpo humano. Vinte minutos, entre 10h e
17h, três vezes na semana, já
são suficientes para aumentar

e potencializar a vitamina.
“Quanto maior a área exposta,
maior a produção”, indica a
chefe do serviço de endocrinologia do Hospital de Clínicas
do Paraná e vice-presidente da
Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo (ABRASSO), Dra. Victoria
Borba, que complementa:
“Apesar de existirem alimentos
que contém vitamina D, como
carnes, peixes, ovo, leite etc.,
e suplementos, a melhor forma é a produzida pelo nosso
próprio corpo. Por meio da
exposição solar, pelos raios
ultravioletas, ocorre a transformação da pré-vitamina D,
que desencadeia a produção
de vitamina D por ativação
de enzimas específicas. Parte
da vitamina D produzida fica
guardada principalmente no

fígado e é utilizada quando
precisamos”, esclarece.
De acordo com Dra. Victoria, a vitamina D é importante
para segurar o cálcio nos ossos
e mantê-los firmes. Fraqueza
muscular, dores articulares e
fadiga são alguns dos sintomas
que podem ser apresentados
pela ausência da vitamina. “A
falta dele acarreta em perda
de absorção de cálcio pelo
intestino, o que desencadeia
uma reação do organismo para
manter o cálcio do sangue normal. Assim, há um aumento do
hormônio chamado PTH, que
retira o cálcio do osso para
equilibrar novamente o cálcio
sérico, mas acaba levando à
perda óssea e osteoporose”,
explica a médica.
Doenças autoimunes, inflamatórias e neurodegene-

rativas também podem aparecer quando há um déficit
da vitamina no corpo. “Outro
problema associado à falta de
vitamina D é a perda de força
muscular, levando a quedas, o
que é extremamente perigoso,
principalmente, para idosos,
uma vez que aumenta muito
o risco de fraturas”, complementa Dra. Victoria.
Estudos já identificam a
vitamina D como uma forma
de prevenção a diversos tipos
de câncer, como o de próstata, mamário, ovariano, etc.
A médica alerta: "Cada caso
deve ser estudado e analisado com atenção." Segundo
a presidente da Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia Regional Paraná
(SBEM-PR), Silmara Leite, diabéticos e obesos apresentam

maior deficiência de vitamina
D. “Com a reposição de vitamina, podemos notar melhora
na firmeza do osso e na massa
magra.” explica Dra. Silmara.
Os valores ideais da vitamina D no organismo são diferentes para bebês, crianças,
adultos, grávidas e idosos. “Estudos recentes mostram uma
alta prevalência de deficiência
de vitamina D em gestantes e
recém-nascidos, associada a
parto prematuro. As crianças
nascem pequenas para a idade
gestacional, além de consequências na própria gestação.
Por isso, recomenda-se que todas as gestantes mantenham
níveis adequados da vitamina
D e, para isso, é recomendado o uso de suplementos, de
acordo com a recomendação
médica”, explica Dra. Victoria.
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Os Incríveis 2 reflete sobre a
vida adulta e diverte as crianças
Filme fala sobre questões familiares e responsabilidades
Divulgação

Atrium
Shopping tem
evento sobre
StarWars
Divulgação

Família de heróis trabalha em equipe para enfrentar desafios

Evento é gratuito

Exposição de itens colecionáveis, bate-papo sobre
a saga, além da presença de
cosplayers e do famoso robô
R2D2 estão entre as atrações
do evento neste sábado, 30
de junho, das 10h às 18h
Com um universo povoado por seres estranhos e
fascinantes, naves espaciais,
combates com sabre de luz,
figurinos e cenários futuristas, Stars Wars, a saga criada
pelo cineasta George Lucas,
ainda provoca um enorme
fascínio em diferentes gerações. Desde o lançamento
do primeiro filme em 1977,
foram produzidos 8 filmes e
centenas de itens licenciados.
É dentro desta temática
que o Atrium Shopping, em
Santo André, realiza um evento imperdível para os fãs de
Stars Wars e para o público
em geral, que terão inúmeras
curiosidades para conferir.
Entre os atrativos estão
dezenas de objetos raros e
exclusivos, que fazem parte
de acervos de colecionadores, como cartazes de filmes,
actions figures (bonecos colecionáveis e estatuetas), naves,
dioramas e outros. O público
poderá também fazer selfies
com cosplayers dos principais
personagens e do filme.
Atrium Shopping: Rua
Giovanni Battista Pirelli,
155 - Santo André - Tel.:
(11) 3135- 4500 - www.
atriumshopping.com - Local: Piso Térreo, próximo ao
Carrefour Express.

Rever Os Incríveis pode ser
desconcertante. A lembrança
lúdica da família de heróis assume novos contornos quando
a idade assegura a experiência
para entender os temas abordados pelo diretor e roteirista
Brad Bird. Passados quatorze
anos, Bird retoma a história
da família Pêra com o mesmo
equilíbrio: diverte as crianças

enquanto intriga os adultos.
Mais uma vez proibidos de ser
quem são, os heróis precisam
lidar com outra crise. Desta vez,
a Mulher-Elástica é escolhida
para uma vida de aventuras,
enquanto Beto é deixado com
os afazeres do lar. Essa dinâmica coloca os personagens em
situações que respondem ao
primeiro filme. Ela faz as pazes

com o seu lado heroína, enquanto ele precisa confrontar
a sua antiga resistência às obrigações familiares. A animação
em computação gráfica evoluiu
muito em quatorze anos, mas o
novo longa é fiel aos traços angulosos do original. É na textura
que Os Incríveis 2 se sobressai,
aproveitando a tecnologia para
aproximar o público do seu

mundo fantástico. É possível
reconhecer padrões levemente
realistas de tecido, pele, cabelos,
metal e água, o que dá uma qualidade “palpável” à experiência.
Os Incríveis 2 é capaz de falar sobre maturidade, responsabilidade, família e realização
pessoal de forma tão natural
que seus temas podem passar despercebidos. Essa pode

ser a divertida história de um
grupo de heróis carismáticos
lutando para usar seus poderes, incluindo um bebê fofo e
toda a sabedoria ranzinza de
Edna Moda, ou pode ser muito
mais. O que o torna especial,
assim como seu antecessor, é
a capacidade de ser as duas
coisas ao mesmo tempo. Fonte: www.omelete.com.br

SESC São Caetano tem
projeto sobre infância

Teatro Paulo Machado
recebe Antonio Fagundes

Instalação terá memórias e vivências de crianças de São Caetano

Baixa Terapia é uma comédia com diálogos ácidos, que fluem num ritmo vertiginoso

Divulgação

O Sesc São Caetano realiza
a partir de 7 de Julho o projeto “Na Rua dos Meninos...”
que através de um Inventário-instalação, reúne narrativas e
poéticas do quintal da unidade.
A abertura contará com bate
papo e intervenção. Durante
o restante do mês ocorrerão
vivências e oficinas, a instalação
ficará aberta ao público geral
até 29 de Setembro. Inventário
gerado a partir da escuta dos
cantos do quintal do Sesc São
Caetano, da observação das
crianças brincando e do que seus
gestos contam e pedem, além da

busca de vestígios para saber o
que outras infâncias brincaram.
Uma cidade que tem em sua
cartografia a Rua dos Meninos só
poderia mesmo guardar muitos
quintais cheios de histórias,
costumes e brincadeiras das
infâncias. É o que reúne este
inventário-instalação, com memórias e vivências do chão da
infância, de meninas e meninos,
crianças e adultos, de ontem e
de hoje, em São Caetano do Sul.
Na Rua dos Meninos...
07/07 a 29/09. Sábados, das
9h às 17h30 09/07 a 28/09. Segunda a sexta, das 9h às 21h30.

Sucesso de público e critica,
peça encabeçada por Antonio
Fagundes, com elenco composto por Mara Carvalho, Alexandra Martins, Ilana Kaplan, Fábio
Espósito e Bruno Fagundes,
chega em São Caetano.
A debochada comédia com
um final surpreendente apresenta três casais, um após o
outro, que chegam para uma
sessão de terapia. Quando se
encontram, descobrem que a
psicóloga não foi e terão que
conduzir a sessão em grupo.
Ela deixou a sala preparada com
café, agua e bastante whisky,

além de uma mesa com envelopes numerados, repleto
de instruções de como devem
conduzir essa sessão especial. O objetivo é que todas as
questões sejam resolvidas em
grupo. Cada envelope trata de
temas para cada um dos casais.
O ambiente vai esquentando
até tornar-se quase caótico.
Não são todos que estão dispostos a se abrir para falar dos
assuntos que os afligem e aos
seus parceiros - já que ocultam
algo que jamais revelariam. No
final, a sessão de terapia se
converte em uma armadilha

hilariante. Já teve uma "DR"?
Você não imagina a deles!
A partir daí vem à tona
queixas, confissões, revelações,
verdades e mentiras da maneira
mais escrachada para eles e
divertidíssima para o público.
Serviço: Datas: 07 de julho
- sábado - 19h/ 08 de julho domingo - 18h. Teatro Paulo
Machado de Carvalho ( Al.
Conde de Porto Alegre, 840 São Caetano/SP - Valores: de
R$ 60,00 a R$ 140,00. Vendas
online: www.bilheteriaexpress.com.br. Informações: CA
Produções: 2093-3176.

CENTRO AUTOMOTIVO PROFESSOR XARÁ
Desde
1980

Divulgação

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

Rua Santo Antonio, 264 - Centro - São Caetano do Sul - Telefone: 4227-6269
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São Bernardo aprova Lei para transferir
imóveis abandonados para o município
Medida permite que a cidade arrecade com propriedades urbanas e privadas

Influenza:
vacinação
continua
São Bernardo, por meio
da secretaria de Saúde,
continua a campanha de
vacinação contra o vírus
da Influenza. 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.
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.

São Bernardo vai dar destino a imóveis particulares que
estão abandonados no município e sem pagamentos de IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano) há cinco anos. A oficialização ocorreu quarta-feira
(27/06), após os vereadores
aprovarem por unanimidade
(22 votos favoráveis), o projeto
de Lei, elaborado pelo prefeito
Orlando Morando. A sanção da
Lei será realizada pelo prefeito
nos próximos dias.
A matéria foi estruturada no
artigo 64, da Lei Federal 13.465,
de 11 de julho de 2017, que versa sobre “os imóveis urbanos
privados abandonados cujos
proprietários não possuam a
intenção de conservá-los em
seu patrimônio ficam sujeitos
à arrecadação pelo Município
ou pelo Distrito Federal na
condição de bem vago”.
De acordo com o prefeito a
proposta é positiva sob vários
aspectos. “Infelizmente existem
casos em que imóveis são abandonados por muitas razões e
vão acumulando débitos de tal
forma, que ficam impagáveis. O

Omar Matsumoto/PMSBC

Vereadores de São Bernardo aprovaram o projeto por unanimidade

ideal seria que os proprietários
conseguissem preservar suas
propriedades. Entretanto, este
projeto de Lei vem com o objetivo de devolver a função social
do local. Sem contar que um
espaço sem ocupação se torna
um ponto inseguro na cidade”,

detalhou Morando.
A nova Lei obedece aos itens
regulatórios da Lei Federal, no
que tange o procedimento de
arrecadação do imóvel, que em
linhas gerais, dita que o encaminhamento de cada processo se
inicia por processo administrativo,

comprovação do tempo de abandono e de inadimplência fiscal.
Após a sanção da Lei a Prefeitura vai notificar o proprietário
destes imóveis abandonados. Se
em dentro de 30 dias não houver
resposta ou acerto das pendências com o Paço, a administração

dará andamento às obras de melhoria nos locais. Os donos das
áreas ainda terão mais três anos
para reaver os espaços, desde
que façam o ressarcimento ao
poder público dos investimentos
feitos e acertem as dívidas com
a municipalidade.

Prefeitura autoriza reforma da Emeb Gonçalves Dias
A Prefeitura de São Bernardo autorizou, dia 26/06,
o início da reforma parcial
da Emeb Gonçalves Dias,
localizada no bairro Taboão,
que atende 320 alunos de
2 a 5 anos de idade. Com

a assinatura da ordem de
serviço, a unidade retomará
dentro do prazo de 60 dias
as atividades da brinquedoteca e da sala sensorial
e motora, que haviam sido
interditadas por questões de

segurança, no ano passado.
Além das áreas de recreação e estímulo sensorial para as crianças, serão
reformados o refeitório,
a sala dos professores e
a secretaria administra-

O que doar?

tiva, totalizando 164,46
metros quadrados de áreas
totalmente renovadas. Os
ambientes contemplados
ganharão reconstrução das
paredes, pisos e forros, que
apresentavam rachaduras

ou desgastes estruturais,
com investimento total de
R$ 112 mil. A Prefeitura
também autorizou a pintura
geral da escola, que será
executada pela secretaria de
Serviços Urbanos.

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:

