Distribuição Gratuita

ABC, 20 de julho de 2018| ANO XXVII - Edição 692

facebook.com/jregiao

www.jregiao.com.br

Diretor: Leandro Formigari

S.Caetano

Política

Cinema

Parte das comemorações
dos 141 anos de São Caetano
do Sul, o tradicional Encontro
Anual de Carros Antigos será
realizado no Espaço Verde Chico Mendes entre os dias 27 e
29 de julho.

O Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo decidiu dia 19/07,
mandar à Justiça Eleitoral de
São Caetano do Sul a denúncia
feita pelo Ministério Público
Estadual contra o prefeito Auricchio e seu vice, Beto Vidoski.

Uma série de assassinatos
abala a rotina da cidade de Joinlândia, e o subdelegado Claudio
recebe a ajuda da destemida
investigadora Keyla. No entanto,
a falta de química dos dois só
atrapalha a solução do caso.
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São Bernardo lança biometria
facial para verificar passageiros
Santo André obtém
financiamento de
US$ 25 milhões do BID

Prefeito Paulo Serra comemorou assinatura. Página 4

O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, apresentou
na terça-feira (17/07) o novo
sistema, nas dependências
de um dos automóveis. Até o
momento, 210 ônibus, dos 425
de toda a frota, já contam com
o equipamento. Hoje, cerca de
130 mil usuários do Transporte
Coletivo da cidade possuem o
cartão, que concede o direito
de viagem de graça (entre estes
usuários estão aposentados,
pensionistas, deficientes físicos e acompanhantes, idosos
e estudantes). Pela gratuidade
oferecida, a Prefeitura de São
Bernardo despende em torno
de R$ 2 milhões, por mês.
Página 6

São Caetano comemora
141 anos com eventos
que resgatam a história
A cidade de São Caetano do Sul completa no próximo sábado, dia 28 de julho, 141 anos de sua fundação. Novidade neste
ano será a realização da missa em celebração ao aniversário
ocorrer às 18 horas, na Paróquia São Caetano (Igreja Matriz),
do Bairro Fundação. Na sequência, no mesmo local, haverá
o tradicional bolo da cidade. Entre as festividades, destaque
para o encontro de carros antigos que irá acontecer novamente no Espaço Verde Chico Mendes. Diversos eventos também
ocorrerão nos Centros da Terceira Idade, com destaque para
o Concurso Miss e Mister Terceira Idade. Em todos os finais
de agosto tem a já tradicional Festa Italiana (foto), que neste
ano está chegando na sua vigésima sexta edição. Diversos
práticos típicos da culinária da terra da bota irão aguçar o
paladar dos milhares de frequentadores. Página 3

Gabriel Inamine/PMSBC

Prefeito Orlando Morando verificou o funcionamento do novo sistema
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Marcelo Lima anuncia que
é pré-candidato a Federal
O vice-prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima
(PSD) foi lançado na quarta-feira, 19, como pré-candidato
ao cargo de Deputado Federal,
na eleição de outubro. O ato
ocorreu no horário de almoço,
em São Bernardo, e teve a presença de vereadores e líderes
da cidade. "O projeto busca o
melhor da representatividade
para a nossa cidade em Brasília.
É com este foco que apoiamos
este projeto, que seja parceiro
de São Bernardo em emendas,
projetos e convênios", disse o
prefeito Orlando Morando.

Divulgação

Beto Vidoski e José Auricchio continuam sendo investigados
Orlando Morando e Marcelo Lima reeditam parceria

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TER-SP) decidiu, na quinta-feira (19/07),
mandar à Justiça Eleitoral
de São Caetano do Sul a denúncia feita pelo Ministério
Público Estadual (MPE) contra o prefeito José Auricchio
Júnior e seu vice, Beto Vidoski
(ambos do PSDB), por crimes
supostamente cometidos
na eleição de 2016, quando
foram os vencedores.
De acordo com o Tribunal
– que não julgou o mérito do
processo –, Auricchio ainda
não era o prefeito da cidade
quando supostamente teria
recebido doações ilegais para a
campanha. A solicitação para o
envio para a primeira instância
foi de Waldir Sebastião Nuevo
Campos Junior, vice-presidente
do TRE e relator do processo.
Os demais desembargadores
acompanharam o voto.
O caso - O envolvimento de José Auricchio Júnior
(PSDB) no esquema de campanha foi descoberto durante
a investigação da Procuradoria Regional Eleitoral (PRE)
que resultou na cassação do
mandato do vereador da capital Camilo Cristófaro (PSB).
De acordo com o Ministério Público, foi constatado que
tanto os R$ 293 mil reais re-

Projeto proíbe a exposição de animais
exóticos e silvestres em São Caetano
Alexandre Yort

Ubiratan Figueiredo é o autor do projeto de lei

Os estabelecimentos ou
espaços que se utilizam da
exposição, visitação ou mostra
de animais exóticos e silvestres ao público poderão ter
sua funcionalidade proibida

em São Caetano do Sul. É o
que estabelece o projeto de
lei 9029/18, cujo texto é de
autoria do vereador Ubiratan
Figueiredo da ONG (PR), que
entrará em votação na Câmara

Municipal.
A propositura prevê que
locais que já estejam em operação na cidade deverão remanejar os animais para santuários, centros de preservação,
organizações de proteção animal ou, desde que seja viável
sua adaptação, reinseri-los ao
meio ambiente.
“Manter animais em cativeiro e exposição jamais será
adequado, mesmo que se seja
feita a construção de jaulas
com maior metragem, maior
recuo em relação ao público
ou o mínimo de área com
vegetação”, argumentou o
vereador Ubiratan Figueiredo.
Se aprovada, o descumprimento da lei implicará em
multa. No caso de reincidência, sendo o infrator pessoa

física, o valor da multa será
duplicado e o processo encaminhado à Procuradoria do
Município para as providências criminais cabíveis. Sendo
o infrator pessoa jurídica,
além da imposição da multa,
será procedida a cassação do
alvará de funcionamento do
estabelecimento.

Pio Mielo faz projeto para coibir assédio sexual

Pio é presidente do Legislativo

Por Gislayne Jacinto
ABCD Jornal
O presidente da Câmara de
São Caetano, Pio Mielo (MDB),
protocolou projeto de medidas
para coibir assédio sexual dentro
do transporte público. A proposta foi publicada após o ABCD
Jornal publicar reportagem na
quarta-feira (18/07) na qual relatou que uma mulher que viajava
no trem da CPTM enfrentou
problemas com um assediador.
Pelo projeto do presidente,
será criado em São Caetano um
programa de combate ao assédio.
A proposta visa lançar campanhas
educativas, além da criação de
uma ouvidoria do transporte para
receber denúncias e encaminhá-

TRE manda caso Auricchio
para a primeira instância

-las às autoridades policiais.
A proposta determina que as
concessionárias fixem adesivos
em locais visíveis nos terminais
e no interior dos veículos com
orientações sobre as medidas a
serem adotadas pelas vítimas.
Também deverão utilizar um
monitoramento via satélite para
identificar os assediadores.
Infelizmente, há uma cultura
de não denunciar condutas dessa natureza, principamente no
transporte público, muitas vezes
por medo, pela dificuldade de
identificar o agressor, pela falta
de testemunhas, pela certeza da
impunidade ou mesmo pelo desconhecimento do órgão apropriado para efetuar o procedimento”,

justificou o presidente da Câmara.
No caso ocorrido na quarta-feira no trem da CPTM, os agentes de segurança, na plataforma
da Estação Tamanduateí, atenderam a usuária que alegou ter
sofrido assédio dentro do trem
e identificou o infrator, porém, a
vítima se recusou a ir até a Delegacia para registro do BO e, por isso,
o assediador foi liberado.
A CPTM informou que tem
intensificado suas campanhas
de cidadania e conscientização
e estimulando as mulheres que
passam por este constrangimento
a registrarem denúncia e BO em
delegacias de polícia. As denúncias podem ser feitas pelo serviço
de SMS-Denúncia (97150-4949).

cebidos por Auricchio (PSDB),
quanto os R$ 6 mil reais doados ao socialista, partiram de
uma mesma doadora, Ana
Maria Camparini Silva.
Para o juiz eleitoral há
indícios de que a mulher foi
usada como laranja ou que
houve um esquema de caixa dois. Além de Cristófaro
(PSB) e Auricchio (PSDB),
também foram beneficiados
os candidatos a vereança
Luiz Vencigueri com R$ 57
mil reais e Roberto Vagner
Ribeiro Barbato com R$ 39
mil reais, ambos filiados ao
PSDB de São Caetano e que
não foram eleitos.
O Ministério Público contestou as doações após atestar a incapacidade econômica
da doadora. Em 2015, Ana
Maria Camparini Silva não
declarou renda, nem bens à
Receita Federal e estava registrada como desempregada
no Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged).
Segundo as investigações,
os crimes foram cometidos
por intermédio da empresa
Globo Contábil e do proprietário da empresa, Eduardo
Abrantes, que “se utilizou de
funcionários e de familiares
para camuflar os recursos
destinados à campanha”.
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São Caetano comemora 141 anos
no próximo dia 28 de julho
Cidade celebra os 141 anos da chegada das primeiras famílias de imigrantes italianos em 1877

Julho é o mês
do Carro Zero
no feirão de
fábrica da GM
No próximo fim de semana, dias 21 e 22 de julho,
a Chevrolet vai realizar o
Feirão na Fábrica da GM,
em São Caetano do Sul (Av.
Goiás, 1805). Julho é o mês
oficial do Carro Zero na Chevrolet e, por isso, clientes
poderão comprar na ocasião
carros 0 km com condições
imperdíveis, direto do pátio.
O evento ocorre entre as
9h00 e as 19h00 deste sábado e domingo.
Entre os destaques está
o Novo Onix 2019, modelo
mais vendido no Brasil por
três anos seguidos; completo
a partir de R$ 42.990*, com
taxa zero em 30x. O Tracker
Automático também conta
com condições especiais,
a partir de R$ 80.990,00**
em 30x sem juros, na troca
pelo usado. Toda a linha Chevrolet estará com taxa zero
durante o Feirão, exceto o
Camaro. Há também planos
sem entrada e com até 60
meses para pagar.
Além de conhecer toda a
linha Chevrolet e aproveitar
condições e ofertas imperdíveis, os interessados ainda
podem fazer um test drive
gratuito. Os clientes também
poderão conhecer a segunda
geração das tecnologias MyLink e OnStar.

Rodada
Feminina de
Negócios tem
inscrições
abertas
Com a finalidade de fomentar o empreendedorismo feminino em São Caetano do Sul, a Sedeti com
o apoio do grupo Mulheres
Empreendendo, realizará,
no dia 02/08, a partir das
7h30, a Rodada Feminina
de Negócios. As inscrições
são gratuitas e estão abertas.
O encontro, que visa a
integração entre os diversos
segmentos empresariais da
região, será no auditório
do Atende Fácil (Rua Major
Carlo Del Prete, 651, Centro)
e tem como público-alvo
mulheres empresárias.
O agente de investimentos Rafael Bianchi fará uma
palestra sobre economia aplicada ao negócio e sobre a importância do score para obter
financiamentos. Ferramenta
utilizada por bancos e financeiras, o score calcula os riscos
de investimento, avaliando o
perfil do consumidor a cada
concessão de crédito.
Inscrições podem ser
feitas via Google Docs, por
meio do link https://goo.gl/
forms/maF6gvtzV9gpajQo1.
Mais informações pelo telefone 4227-7669 (Fernanda).
As vagas são limitadas.

Neste ano, uma novidade
é que a Missa de Aniversário
será às 18h do dia 28 de julho,
sábado, na Paróquia São Caetano (Igreja Matriz), do Bairro
Fundação. Na sequência, no
mesmo local, haverá o tradicional bolo da cidade. Já na
sexta-feira (27), às 19h30, será
realizado um culto de ação de
graças no Teatro Santos Dumont (Av. Goiás, 1.111, Bairro
Santa Paula). Confira a programação completa.
JULHO
13/07 a 28/09 – 19h30 Exposição “Vivências” - Ateliê
Pedagógico - Espaço Cultural
Casa de Vidro (Av. Goiás, 1.111,
Bairro Santa Paula);
17 a 21/07 - Governo em
Movimento Bairro Fundação
- Espaço de Atendimento ao
Público - 17 a 19/07 (das 9h
às 17h) na Rua “24 Horas”;
Oficina Sanduíche Natural – 19
e 20/07 (das 13h30 às 16h) na
Igreja Presbiteriana (R. Heloísa
Pamplona, 177); Cidadão da
História – 21/07 (às 11h) na
a EMEF Senador Fláquer (Rua
Heloísa Pamplona, 180); Gente
Cuidando de Gente – 25/07
(das 15h às 21h) no Centro de
Especialidades Médicas (Rua
Heloísa Pamplona, 269);
20/07 – 19h30 - Entrega da
revitalização do Espaço do Forno, um dos fornos intermitentes que compuseram o aparato
de instalação da Cerâmica São
Caetano; E abertura da exposição "Cerâmica São Caetano:
a história de um patrimônio
da cidade" - Espaço do Forno
(Praça do Forno do Espaço Cerâmica acesso pela R. Casemiro
de Abreu);

Divulgação

Em agosto, acontece a tradicional festa italiana da cidade

22/07 – 10h30 - Carreata de
São Cristóvão - Da paróquia São
Caetano (Praça Com. Ermelino
Matarazzo, s/n, Bairro Fundação) para a paróquia Sagrado
Coração de Jesus (R. Padre
Mororó, 425, Bairro São José)
26/07 - 19h - Sessão solene
em comemoração ao aniversário de fundação do município
(Câmara Municipal de São
Caetano do Sul);
26/07 a 11/10 – 19h30 - Exposição “Mutações” - Pinacoteca Municipal (Av. Dr. Augusto
de Toledo, 255, Bairro Santa
Paula);
27/07, 28/07 - 9h às 20h e
29/07 – 9h às 18h - Encontro
Anual de Carros Antigos - Espaço Verde Chico Mendes (Av.
Fernando Simonsen, 566, Bairro São José);
27/07 - 19h30 - Culto de

ação de graças pelo aniversário
de São Caetano do Sul - Teatro
Santos Dumont (Av. Goiás,
1.111, Bairro Santa Paula);
28/07 - 18h - Missa e bolo
de aniversário da cidade - Paróquia São Caetano (Praça Comendador Ermelino Matarazzo,
s/n, Bairro Fundação);
28/07 - 19h30 - Baile dos
Aniversariantes e Aniversário
da Cidade, com banda Luminy
- CISE João Nicolau Braido (Rua
Humberto de Campos, 600, São
José) - Convites: R$ 10 e R$ 12
(mesa) para associados; R$ 15
para não sócios.
29/07 - 17h - Medalha Di
Thiene, honraria de condecoração a cidadãos ilustres - Câmara
de São Caetano (Av. Goiás, 600,
Bairro Santo Antônio);
31/07 – 19h30 - Lançamento da revista Raízes nº 57,

edição comemorativa aos 50
anos da USCS - USCS Campus
Barcelona (Av. Goiás, 3.400,
Bairro Santo Antônio).
AGOSTO
04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 e
26/08 – a partir das 18h - 26º
Festa Italiana - Praça Comendador Ermelino Matarazzo, Bairro
Fundação;
05/08 – 10h - Zumba Master
- Complexo Poliesportivo Lauro
Gomes (Av. Walter Tomé, 64,
Bairro Olímpico);
06 a 08/08 – 18h30 - 6º Festival Kodokai de Judô - Centro
de Treinamento de Judô - AD
São Caetano (Av. Fernando Simonsen, 130, Bairro São José);
11/08 – 13h - V Encontro
Municipal de Bandas e Fanfarras - Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen,

566, Bairro São José);
16/08 – 19h - Concurso Miss
e Mister Terceira Idade - Cise João
Nicolau Braido (R. Humberto de
Campos, 600, Bairro São José);
18/08 – 8h30 - Festival de
Interação Pais e Filhos - Complexo Poliesportivo Lauro Gomes (Av. Walter Tomé, 64,
Bairro Olímpico);
19/08 – 11h30 - Mostra
Livre de Dança Toshie Kobayashi 2018 “Nosso Encontro”
- Estação Cultura (R. Serafim
Constantino, s/n - piso superior
do módulo II do terminal rodoviário Nicolau Delic);
25/08 – 19h30 - Cerimônia
Cívico-Militar em homenagem
ao Dia do Soldado - Tiro de
Guerra de São Caetano do Sul
- Espaço Verde Chico Mendes
(Av. Fernando Simonsen, 566,
Bairro São José).

Encontro de Carros Antigos reúne clássicos no Chico Mendes
Parte das comemorações dos
141 anos de São Caetano do Sul,
o tradicional Encontro Anual de
Carros Antigos será realizado no
Espaço Verde Chico Mendes (Av.
Fernando Simonsen, 566, Bairro
São José) entre os dias 27 e 29 de
julho. Com organização da Secretaria Municipal de Cultura (Secult)
e apoio da Federação Brasileira de
Veículos Antigos, o evento é um
resgate à história do automobilismo, um programa para apreciadores de todas as idades dos carangos
que marcaram gerações.
Na sexta e no sábado, aniversário da cidade, o evento será
das 9h às 20h e, no domingo, das
9h às 18h. A entrada é gratuita
para visitantes. Para expositores,
pede-se levar 2 kg de alimento
não perecível, que serão doados

ao Fundo Social de Solidariedade
do município. Para expor, basta
acessar o link https://goo.gl/
zEK3LB e se inscrever.
Estarão presentes o Veteran
Club São Caetano do Sul, Puma
Clube ABC, Volksporsche, Clube
do Chevrolet, Opala Clube ABC,
Automóvel Clube de São Caetano
do Sul, Rota 468, Só Autos Clássicos, Espiga Garage, MW Auto
Esporte, Grupo Foca’s Film, Planet
Classic Cars, MS Gar Garage, VW
SP2 Club, MIG Rat Custom, Fusca
Clube ABC, Clube Somos Quadrados VW, Coleção Reinaldo da
Costa e Veículos Militares.
ATRAÇÕES - Durante os três
dias do encontro, o público poderá “garimpar” discos na feira
de vinil, visitar a feira de artesanato e o mercado de pulgas,

Evento reune apreciadores de veículos que marcaram gerações

além de adquirir os exclusivos
souvenirs de ‘antigomobilismo’.
Para as crianças haverá um espaço de recreação e, na hora da
fome, uma praça de alimentação

com food trucks variados.
A programação artística terá
a discotecagem da Rádio Vitrola
e Rick & Roll, o som das bandas
Blues Donkeys, Old Black Joe,

Divulgação

Espaço do Forno é
revitalizado e entregue
com nova exposição
Bairros Paulicéia e Jordanópolis vão receber coleta
Como parte das comemoMarcando o acontecimenrações dos 141 anos da cidade, to, o espaço recebe a exposia partir da próxima sexta-feira ção Cerâmica São Caetano: a
(20/7) São Caetano do Sul ga- história de um patrimônio da
nha mais um centro cultural cidade retratando a história
expositivo com a entrega da da indústria que foi um dos
revitalização do Espaço do principais motores do desenvolvimento econômico e
Forno a partir das 19h30.
Situado na praça de mes- social do município entre as
mo nome com acesso pela décadas de 1920 e 1990 do
Rua Casemiro de Abreu, no século passado.
Espaço Cerâmica, o local,
Localizada em um dos foradministrado pela Fundação nos intermitentes que comPró-Memória, passou por revi- puseram o aparato de instatalização com nova jardinagem lações da empresa, a mostra
e iluminação preservando as contempla a história desde
concepções originais devido aspectos de natureza estruao seu valor histórico.
tural e econômica até os de

Stead Jobs, Alabama Jubileu,
Elvis Presley Cover e Marilyn
Monroe Cover, e os grupos de
dança Greasers e Jessel Rocker
Girl & The Rockers.

O Espaço está localizado na Praça do Forno com acesso pela Rua Casemiro de Abreu, no Bairro Cerâmica

ordem sociocultural.
Um minidocumentário
complementa a atividade,
com depoimentos de ex-funcionários, como José de Souza
Martins, Urames Pires dos Santos, Valter Mariano e Paschoal
Giardullo.

Entre as atrações da mostra
estão registros históricos como
a visita do presidente Getúlio
Vargas ao local em 1941, fotos,
anúncios publicitários e, claro,
itens produzidos pela Cerâmica
em seus anos de existência.
Cerâmica São Caetano: a

história de um patrimônio da
cidade tem visitação livre e
gratuita e pode ser visitada até
29 de setembro. O horário de
é de terça a sexta das 8h30 às
16h30 e sábado das 9h às 13h.
Mais informações podem ser
obtidas no telefone 4223 4780.
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Santo André assina contrato com
BID para obras de mobilidade
Pacote de intervenções contemplará novas alças de acesso para os viadutos Adib Chammas e Castelo Branco

GCM e Militar
fazem ação
integrada
A Guarda Civil de Santo
André e as polícias Militar e
Civil realizaram dia 17 a Operação Servir e Proteger Força
Metropolitana, que ocorreu
na cidade. A ação envolveu
o 41º batalhão da PM, por
meio da Força Tática, ROCAM
e demais forças de policiamento, com o objetivo de
saturar ações criminosas,
coibir roubos, furtos e outros delitos, intensificando
rondas, bloqueios a veículos
e abordagens.
Ao longo do dia, foram
contabilizados dez bloqueios
policiais em 29 bairros, e
averiguados 247 motos e
149 automóveis de passeio.
A ação foi resultado de trabalho conjunto de diversos
departamentos em resposta
à solicitação de moradores e
foi baseada em levantamento do mapa do crime feito
pelas polícias e Prefeitura,
consolidado pelo Comitê
Integrado de Segurança. O
Prefeito Paulo Serra esteve
presente na concentração
para agradecer o empenho
dos agentes de segurança.

A Prefeitura de Santo André
assinou dia 16 contrato com o
BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento) para obter financiamento de US$ 25 milhões,
que será utilizado para obras
de mobilidade.O município vai
entrar com aporte de outros US$
25 milhões, totalizando investimento de US$ 50 milhões.
Os recursos do BID serão
utilizados para a construção da
segunda alça de acesso do viaduto Adib Chammas e de duas
novas alças no viaduto Castelo
Branco, que será completamente modernizado e irá transpor
o rio Tamanduateí. Além disso, serão implantados quatro
quilômetros de corredores de
ônibus na região central.
“Hoje é um dia muito importante para Santo André e para
toda a região, não apenas pela
assinatura, mas pela conclusão
de um processo de recuperação
desenvolvido na cidade, mostrando que Santo André readequou a questão financeira e
econômica, mudando sua classificação de E para B", afirmou
o prefeito Paulo Serra. “Seria
impossível assinar um contrato

Ricardo Trida/PSA

Autoridades presentes na assinatura do contrato que beneficiará mobilidade urbana de Santo André

desta relevância da forma que
estavam as finanças no início da
nossa gestão”, afirmou.
O projeto executivo para
a construção da nova alça
de acesso do viaduto Adib
Chammas já está finalizado. O
próximo passo é a contratação

da empresa que gerenciará o
pacote de obras previstas no financiamento, etapa que é uma
exigência do BID e que será
realizada nos próximos dias.
Ainda neste ano será aberta a
licitação para definição da construtora que fará a nova alça. A

previsão é que a obra custe R$
12 milhões e fique pronta em
12 meses, a partir da finalização
do processo licitatório.
Quanto ao viaduto Castelo
Branco, o investimento vai chegar a cerca de R$ 80 milhões.
A Prefeitura vai abrir licitação

internacional para elaboração
do projeto executivo, que custará entre R$ 4 milhões e R$ 6
milhões. “É o investimento mais
importante deste programa,
que beneficiará diretamente os
moradores do segundo subdistrito”, afirmou o prefeito.

Curso gratuito de informática está com inscrições abertas
Estão abertas até o dia 31
de julho as inscrições para o
curso gratuito de introdução à
informática do projeto Solidariedade Digital, uma iniciativa
do Núcleo de Inovação Social
de Santo André, em parceria
com a Secretaria de Educação.
As aulas acontecem às terças e
quintas, das 13h30 às 16h30, na
Escola de Educação Ambiental
Parque Escola, na Vila Valparaíso. Para participar é preciso
ter idade acima de 14 anos

e morar em Santo André. O
número de vagas é limitado.
“Para ingressar no mercado de trabalho é preciso
conhecimento, mas muitas
vezes as pessoas não têm a
oportunidade de participar de
uma capacitação. Por isso o
Núcleo de Inovação Social, em
parceria com a Secretaria de
Educação, está disponibilizando o curso de informática, com
diversos módulos. É mais uma
oportunidade que a Prefeitura

oferece para a população que
deseja obter certificação de
forma gratuita”, destacou a
primeira-dama e presidente do
Núcleo de Inovação Social, Ana
Carolina Barreto Serra. Para
obter o certificado é necessário participar de pelo menos
70% das aulas.
As aulas do primeiro módulo, de introdução à informática,
começam no dia 7 de agosto e
vão até dia 23. Nesse período,
os alunos vão aprender concei-

tos básicos, como por exemplo, dados sobre o computados
e sobre processamento de
dados, as unidades do sistema,
multimídia e memória, bem
como sobre o sistema operacional Windows, conhecer a
área de trabalho, criar pastas,
pesquisar, adicionar e desativar recursos do Windows e
navegar na internet. Ao fim
do primeiro módulo, é possível
fazer inscrições para o módulo
seguinte, sobre “Word básico“.

O curso completo tem cinco módulos. Além de “Introdução à Informática” e “Word
básico”, acontecerão os módulos de Excel, PowerPoint e
Access, com término previsto
para 18 de dezembro. As inscrições devem ser feitas pelo
link: https://goo.gl/forms/
p0WsP8R2RY33vdm92. O Parque Escola fica na rua Anacleto
Popote, 46 - Valparaiso. Mais
informações pelos telefones:
3356-9050 e 3356-9054.

Como ganhar massa muscular?

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

Hoje com a prática de atividade física crescente, vemos
cada vez mais a procura por um
físico mais definido ou hipertrófico, na maioria das vezes
quem treina durante muito
tempo, busca informações em
diversos meios, porém, o grande problema ou para alguns a
solução, é a quantidade de informações. Devemos ponderar
alguns pontos:
Tenha sempre um plano
de treino e de alimentação:
sem planejamento você até

consegue resultados, porém
dificilmente chegará ao seu
objetivo, hoje em dia é muito
comum, as pessoas falarem:
“Estou treinando á tanto tempo e não vejo resultados”. A
alimentação é a base, mas
a atividade física é um fator
muito importante.
Faça uma reflexão da sua
alimentação e do seu treino, a
evolução geralmente não vem
quando fazemos as mesmas
coisas, isto para qualquer área,
dificilmente você vai crescer
profissionalmente, mudar uma
situação adversa, resolver um
problema ou outra coisa semelhante se não houver mudança,
e no nosso físico não é diferente, se você quer ganhar massa
muscular ou definir, precisa ter
um ponto de partida.
Sono, água e suplementação: o sono e a água todos
nós sabemos que são itens
básicos, porém, insistimos em
errar nesses dois pilares. Você

sabia que é durante o sono
que temos a construção muscular? já ouviu a expressão
“esmaga que cresce” vemos
expressões que aos poucos
vão se tornando comuns,
será que tem base cientifica?
o ganho de massa muscular
acontece por um processo inflamatório devido a prática da
atividade especifica, quando
causamos estresses as fibras
musculares, entramos em um
estado catabólico, logo após
este estado catabólico, as fibras são reconstruídas por um
estado anabólico, este estado
anabólico é intensificado no
repouso, construindo fibras
mais forte e aos poucos ganhamos mais resistência, tonificação e o crescimento muscular é só uma consequência
das repetições inflamatórias
(catabolismo).
A água além de manter a
nossa hidratação também age
em diversas reações químicas,

uma delas é o transporte, imagine você consumindo uma
quantidade adequada de nutrientes, se exercitando mas
não ingerindo água, tenha a
certeza que esses nutrientes
dificilmente chegará com tanta eficácia em um corpo mal
hidratado, além de carregar os
nutrientes em geral a água auxilia no transporte de energia
para o músculo e de proteína
para a síntese muscular (construção ou anabolismo) para
reparar as fibras lesionadas.
Deixei a suplementação
por último por entender que
ela pode ajudar, porém não
é o fator primordial para o
ganho de massa muscular,
você consegue aumentar a
massa muscular sem uma suplementação, claro, seguindo
os passos aqui citados,
agora só suplementando e
não seguir o que foi descrito
anteriormente a suplementação, irá abrir margem para

uma deficiência, seja ela, sono
reduzido, falta de fibras, vitaminas, minerais, hidratação,
macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras) e
descanso, antes de começar
a se suplementar procure um
profissional, ele vai poder te
orientar e vai lhe ajudar a
alcançar seus objetivos, mas
lembre-se que o ganho de
massa muscular é feito por
repetições, erros, acertos e
individualidade, então para se
ter menos erros e chegar de
forma mais eficaz, sem lesão,
treine com a orientação de um
profissional capacitado.
Henrique Tiago Neto
Nutricionista Esportivo
CRN: 38.225
Clínica Azzi
Alameda Terracota, 250
CJ 304 - Cerâmica
Telefone: 4224-2000
www.clinicaazzi.com.br

Cresce o número de casos de ataques de escorpião
Mais de 11 mil casos de
ataques de escorpião já foram
registrados este ano, no Estado
de São Paulo. Estima-se que
são, em média, até duas ocorrências por hora. Já em 2017,
foram registrados 21,7 mil ataques, contra 18 mil, em 2016.
O crescimento do número de
casos nas grandes cidades, a
cada ano, está assustando a
população. No entanto, é pre-

ciso que a própria população
tome os cuidados necessários
para evitar os inimigos.
De acordo com o Biólogo
Giuseppe Puorto, membro do
Conselho Regional de Biologia,
o problema em ambiente urbano é muito mais comum do que
as pessoas imaginam. “Escorpiões se alimentam de baratas,
que são insetos domésticos.
Eles invadem as casas atrás das

baratas e depois acabam também buscando espaços onde se
alojar”, explica o Biólogo.
Puorto conta que nas grandes cidades a espécie mais
perigosa é o escorpião amarelo, que se reproduz por partenogênese (ou seja, a fêmea
se reproduz sozinha). E que
a melhor maneira de evitar
a visita desses aracnídeos é
manter os lugares limpos, li-

vres de entulhos. “No quintal
de casa evite o acúmulo de telhas ou de tijolos. Eles podem
se esconder entre as frestas.
E se perto de casa tiver algum
terreno baldio, peça para que a
prefeitura providencie a limpeza do local”, orienta o Biólogo.
Se for picado, o Biólogo
recomenda que procure um
serviço de atendimento médico o mais rápido possível.

“A pessoa deve ser levada
para o local mais próximo
que tiver”, avisa. Geralmente, primeiro é aplicado um
medicamento para aliviar
a dor provocada pela picada do escorpião. E depois,
se for o caso, é aplicado o
soro antiescorpiônico. “O
medicamento neutraliza as
toxinas do veneno circulante
no corpo”, esclarece Puorto.
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Comédia nacional "Uma Quase Dupla"
estreia nas salas de cinemas do ABC
Filme atinge todos os públicos, sem precisar abrir mão de sua personalidade
Divulgação

Parque Escola
tem oficinas
e palestras
Nesta segunda quinzena
de julho, a programação
de atividades da Escola de
Educação Ambiental Parque
Tangará – Parque Escola
continua com força total. A
construção de brinquedos
com sucata é o tema da
oficina da sexta-feira (20). O
reaproveitamento de materiais para produção de objetos variados, como forma de
preservar o meio ambiente,
também está presente na
oficina que vai ensinar a
confeccionar um colar com
revistas, no dia 26 de julho,
às 9h e às 14h30. Nos dias
27 e 30 será realizada oficina para ensinar a fazer um
kit de objetos de escritório,
com opções de horários às
8h e às 13h.
Além das oficinas, a programação de julho traz
ainda uma palestra sobre
resíduos sólidos e sua influência no meio ambiente,
no dia 23, às 14h, e a palestra “Conhecendo a Mata
Atlântica”, que encerra a
programação de julho no
dia 31, às 14h.
Durante o mês de julho
estão acontecendo aulas
de Zumba, às sexta-feiras
e às terças, bem como aula
de dança para pessoas com
dificuldade de mobilidade,
todas as quintas. As inscrições gratuitas devem ser
feitas antecipadamente,
pelo telefone 3356-9050
ou pelo e-mail parqueescola@santoandre.sp.gov.
br. O Parque Escola fica na
rua Anacleto Popote, 46, no
bairro Valparaíso.

DISQUE
DENÚNCIA
181
SIGILO ABSOLUTO

Tatá Werneck e Cauã Reymond vivem dupla de detetives

A imagem que se tem da
comédia nacional hoje não é
das mais positivas. Associa-se
ao gênero narrativas não muito
inovadoras e performances
exageradas e nem sempre
engraçadas. Mas, esse estigma
começa a se desfazer com
o lançamento de novas
produções, como Uma Quase
Dupla, que consegue atingir

todos os públicos, sem precisar
abrir mão da sua personalidade.
No longa, Tatá Werneck
vive Keyla, uma detetive bemsucedida do Rio de Janeiro
que é enviada para o pequeno
município de Joinlândia com
a missão de resolver um
assassinato bizarro. Lá, ela tem
que trabalhar com Cláudio, o
policial inexperiente interpretado

por Cauã Reymond, que prefere
sempre acreditar no lado bom
das pessoas. Essas diferentes
abordagens criam divergências
entre os personagens, mas eles
precisam deixá-las de lado para
encerrar o caso.
Como uma boa comédia
buddy cop, a alma do filme
está na química de seus
personagens. Tatá e Cauã

trabalham o humor físico
com muita naturalidade nas
cenas de ação e encontram
o equilíbrio no choque entre
a personalidade exagerada
de Keyla e a ingenuidade do
Claudio. Famosa pelo seu
humor rápido, é claro que a
atriz se destaca pelo ritmo
que dá aos diálogos e pela
coragem que tem de se arriscar

e fazer humor com o absurdo.
Mas Reymond em nenhum
momento ocupa uma posição
de coadjuvante. Apesar de
um ou outro pequeno deslize,
e l e m o st ra q u e ta m b é m
tem um bom timing cômico
e surpreende o espectador,
que se habituou a vê-lo em
um contexto mais dramático.
Fonte: www.omelete.com.br

ParkShopping recebe
Evento "Valentins"

Roda de Capoeira é
atração no Riacho Grande

O Shopping fica na Alameda Terracota, 545

A ação é gratuita e aberta a todas as idades

Divulgação

A casa da família mais esperta do pedaço está de portas
abertas nas férias de julho no
ParkShoppingSãoCaetano. Até
29/07, o shopping recebe o
evento inédito inspirado na série
“Valentins”, sucesso do Gloob,
que reúne atividades recreativas
que estimulam a imaginação e a
criatividade da criançada. Com
uma estrutura de 110m², a atração é indicada para crianças de 4
a 10 anos e tem entrada gratuita,
mediante distribuição de senhas
e disponibilidade de lugares e os
pequenos, menores de 4 anos,
podem contar com a área baby.
O circuito conta com sete

áreas diferentes que ilustram os
cenários da série. A aventura começa no hall de entrada da casa
dos Valentins, onde as crianças
precisam desvendar as pistas
que o vilão Randolfo deixou
escondidas pela casa para que
ele mesmo pudesse lembrar do
esconderijo onde está guardado
o “Capacete da Memória”.
“A atração vai aguçar a criatividade das crianças em uma
imersão inédita na história dos
Valentins. Será uma oportunidade única de sentir na vida real
a atmosfera da atração”, afirma
Renata Belardinucci, gerente de
marketing do Shopping.

Em mais uma ação apoiada
pela Prefeitura de São Bernardo, com ênfase a promoção do
Esporte e Lazer, será realizada
neste domingo (22/07), uma
roda de capoeira a partir das
15h, na Prainha do Riacho
Grande. Liderada pelo grupo
de capoeira Camaleão Brasil, a
atividade é gratuita e aberta a
todos os interessados independentemente da faixa etária. Na
aula serão apresentados os movimentos básicos e, em seguida,
começa a tradicional roda de
capoeira na qual participam
homens, mulheres e crianças.
A capoeira é uma expressão

cultural brasileira que mistura
arte marcial, esporte, cultura
popular e música. “O objetivo
é apresentar à capoeira as famílias, promover a prática do
esporte e proporcionar uma
opção de lazer para as pessoas
que frequentam a Prainha do
Riacho Grande”, explicou o organizador do evento Ronaldo
Costa, conhecido como mestre
Pantera. As atividades do grupo
de capoeira Camaleão Brasil são
realizadas a cada dois meses, na
Prainha do Riacho Grande.
Para se inscrever, o interessado deverá comparecer ao centro
esportivo mais próximo com

documento com foto e comprovante de residência, no período
de inscrições ou no decorrer do
ano para as vagas disponíveis.
Endereços: Paulicéia - Crec
Gentil Antiqueira – Rua Francisco
Alves, 460. Orquídeas - Centro
Esportivo Eder Simões Barbosa
– Est. Poney Club, 148. Areião
- Centro de Convivência Dom
Jorge Marcos Oliveira – Estr.
Pedra Branca, 754. Ferrazópolis
- Centro de Convivência Mariana
Benvinda da Costa –Rua Aureliano de Souza, 6. Jd. Do Lago - Ginásio Poliesportivo José Vicente
Lopes “Tozinho” – Rua Ministro
Nelson Hungria, 450.

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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Prefeitura lança biometria
facial para verificar passageiros
O novo sistema fará reconhecimento para quem tem direito a gratuidade

Feirante tem
trabalho
regularizado

Prefeitura estuda nova feira

Em mais uma ação visando a organização do uso dos
espaços públicos, o prefeito
de São Bernardo, Orlando
Morando, assinou dia 16, a
regularização da permissão
para feirantes. A cerimônia
contou com a presença de
cerca de 20 profissionais que
já atuavam na comercialização de frutas, verduras, legumes e outros produtos, mas
que ainda não tinham registro
oficial junto à Administração.
Para o prefeito Orlando
Morando, a regularização
oferece dignidade ao trabalhador. “A Prefeitura passou
a controlar as autorizações
para comércio de rua, até
porque a demanda aumentou muito, principalmente
pela crise econômica e desemprego.Mas a feira tem
uma demanda elástica, em
algumas precisa aumentar
e em outras não. É uma
atividade boa, regular e que
funciona bem”, destacou.
NOVOS ESPAÇOS - A Administração estuda a criação
de uma nova feira noturna,
que deve ser realizada no
São Bernardo Plaza Shopping.
Atualmente, o município conta
com feiras realizadas à noite no
estacionamento do Shopping
Metrópole, no Ginásio Poliesportivo, no Conjunto Tiradentes e na Praça dos Meninos.

O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, apresentou
na terça-feira (17/07) o novo
sistema, nas dependências
de um dos automóveis. Até o
momento, 210 ônibus, dos 425
de toda a frota, já contam com
o equipamento. “A expectativa
é que nos próximos três meses
todos os coletivos estejam
com a biometria. Esta foi a
forma que encontramos para
compararmos se o usuário que
tem utilizado da gratuidade é
o mesmo que foi identificado.
E isso foi feito para respeitar o
cidadão de São Bernardo, que
paga pela gratuidade”, destacou o prefeito, durante o ato
oficial, realizado na Rodoviária
João Setti, no Centro.
Hoje, cerca de 130 mil usuários do Transporte Coletivo da
cidade possuem o cartão, que
concede o direito de viagem de
graça (entre estes usuários estão aposentados, pensionistas,
deficientes físicos e acompanhantes, idosos e estudantes).
Pela gratuidade oferecida,
a Prefeitura de São Bernardo
despende em torno de R$ 2
milhões, por mês. Ao todo, são
realizadas mensalmente em
São Bernardo 1 milhão de viagens com o benefício gratuito.

Gabriel Inamine/PMSBC

Prefeito Orlando Morando apresentou e verificou funcionamento do sistema

“A Prefeitura quer pagar o
justo. Quem tem o direito de
utilizar o ônibus de graça é defendido. Agora, não podemos
compactuar com as pessoas
que usufruem de maneira indevida”, acrescentou o prefeito.
O sistema de ônibus é operado pela SBC Trans. Durante o ato
oficial, a diretora da empresa, Milena Braga, apontou para a comunicação feita nos coletivos sobre

notificado e terá dez dias para
se defender. O uso da ferramenta de fiscalização foi instituído
por decreto no início deste mês,
sem que o investimento impacte nos valores da tarifa vigente.
Nova política - Desde o início desta gestão, São Bernardo
tem trabalhado de forma ostensiva na melhora do serviço de
transporte coletivo. Aumentou
a frota de ônibus em 75 novos

carros. Promoveu uma ampla
revitalização e modernização
dos abrigos de ônibus. Lançou
o aplicativo PARTIU SBC, que
permite ao usuário monitorar
a linha a ser utilizada e horário.
Outro novidade, foi o lançamento do primeiro corredor
exclusivo de ônibus, lançado no
bairro Assunção, no mês passado, permitindo melhor otimização das viagens no município.

Orlando Morando
vistoria obras de viaduto

Exames de ultrassonografia
são ampliados na cidade

O empreendimento tem conclusão prevista para final de 2019

Cerca de 80 exames serão realizados por dia

Gabriel Inamine/PMSBC

O prefeito Orlando Morando, participou, dia 17, de uma
vistoria nas obras de duplicação
do Viaduto Teresa Delta, localizado no Km 20,7 da Rodovia
Anchieta. A intervenção integra
o lote 2 do projeto de instalação
do Corredor Leste-Oeste, que
ligará duas regiões adensadas
da cidade, desde a Praça dos
Bombeiros, na região do bairro
Ferrazópolis, às proximidades
da Rodovia dos Imigrantes,

na divisa com Diadema. Foi
iniciada a concretagem do trecho 3, no qual serão utilizados
50 caminhões de concreto.
Esta fase da obra conta com
120 trabalhadores. A inspeção
também foi acompanhada pelo
secretário de Transportes e Vias
Públicas, Delson José Amador.
Reiniciado no 2º semestre, o
empreendimento está dividido
em três etapas, com conclusão
prevista para o fim de 2019.

Pilates ajuda a controlar diabetes tipo 2
Um programa de 12 semanas de Pilates ajudou a melhorar
a capacidade funcional e colaborou para melhorar o controle da
glicemia em mulheres idosas.
Essa foi a principal conclusão
de um estudo que acaba de
ser publicado no The Journal
of Strength & Conditioning Research. Participaram do estudo
mulheres com idade média de
65 anos. Elas foram divididas
em dois grupos: um grupo que
não praticou Pilates, e o grupo
do estudo, que praticou três
sessões semanais, de 60 minutos
de Pilates, durante 12 semanas.
Como resultado, o grupo
que praticou Pilates, compparado ao outro, apresentou
melhoras na glicemia medida
após as refeições e na hemoglobina glicolisada (exame que
mostra a média da concentração da glicose no sangue entre
60 a 90 dias), assim como me-

o respeito ao uso da gratuidade.
“Os ônibus estão com os
informativos, destacando a importância de utilizar de maneira
correta o direito. Burlar a gratuidade é fraude”, comentou.
Como funciona - A biometria facial vai comparar o rosto
do usuário com a foto presente
no cadastro. Em caso de não
reconhecimento, o cartão será
bloqueado. O passageiro será

lhora na capacidade funcional.
Não é novidade que o
Pilates é benéfico para quem
já passou dos 60 anos. Entretanto, este novo estudo revela
mais um ótimo e importante
motivo para escolher o Pilates
como uma atividade física. O
diabetes tipo 2 é considerado
um problema de saúde pública,
que mata por ano cerca de 300
mil pessoas no Brasil. Segundo
a fisioterapeuta e especialista
em Pilates, Walkiria Brunetti,
a atividade física, desde que
frequente, é uma das melhores
maneiras de manter os níveis
de glicose adequados e isso
para quem tem diabetes é ainda mais importante.
Pilates: mil e uma utilidades - "Embora algumas
pessoas possam pensar que
o Pilates é uma atividade que
está na moda, há evidências
científicas cada vez mais im-

portantes de que o método é
benéfico para a saúde como
um todo", afirma Walkiria.
O envelhecimento traz consigo um maior risco de desenvolver doenças crônicas, como
também de perder a capacidade
funcional, ou seja, a autonomia
e a independência. “Por isso, o
Pilates é um dos métodos mais
indicados para pessoas como
mais de 60 anos e agora temos
mais um excelente motivo para
corroborar os benefícios da atividade e incentivar que as pessoas
optem por esta modalidade”,
comenta a especialista.
O Pilates tem algumas
vantagens importantes para
pessoas idosas, como sua
adaptação de acordo com o
grau de capacidade funcional, dores, etc. Também é um
método que permite aulas individuais, mais bem assistidas
e personalizadas.

Gabriel Inamine/PMSBC

A Prefeitura de São Bernardo, anunciou dia 18, a ampliação no atendimento dos
exames de ultrassonografia. A
partir de agora, os procedimentos também poderão ser realizados na Policlínica Alvarenga,
localizado na Estrada dos Alvarengas, 1.211. O atendimento
também é efetuado na Policlínica do Centro - Avenida Armando
Ítalo Setti, 402.Esta ampliação
faz parte de um novo modelo

adotado pela Administração, em
relação aos exames de imagem.
A Prefeitura trocou a empresa
responsável pela operacionalização do serviço e firmou um
novo contrato de locação dos
equipamentos. Além de reduzir
custos, o município passa a ter
um melhor controle das agendas
de marcação dos exames.
O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, visitou a unidade, acompanhado do secretá-

rio de Saúde, Dr.Geraldo Reple,
destacando que a Policlínica
Alvarenga está preparada para
realizar 80 procedimentos por
dia. No equipamento do Centro,
são realizados 160 exames diários.
“A prioridade pelo melhor
serviço oferecido à população na
Saúde é o que mais temos trabalhado. Modernizamos o serviço,
com novos equipamentos e contratamos novos profissionais",
explicou Morando.

