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S. André
Acontece no ABC o primeiro
evento sobre duas rodas da região: o BORN TO RIDE. O evento ocorrerá nos dias 22 e 23 de
setembro, das 12h às 21h, no
estacionamento do Paço Municipal de Santo André.

Região

Cinema

O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, autorizou na
quinta-feira (20/09), a ordem
de serviço para revitalização da
iluminação da Avenida Rotary,
em parceria firmada com o São
Bernardo Plaza Shopping.

Cate Blanchett é uma das
protagonistas de "O Mistério
do Relógio na Parede". O filme
fala sobre um menino órfão
que vai morar com seu tio e
descobre que seus novos vizinhos são feiticeiros.
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53% dos brasileiros
estão pessimistas com as
eleições presidenciais

Fabio Palacio e
Carla Morando agitam
São Caetano do Sul

Candidatos lançaram suas campanhas em São Caetano do Sul
O candidato a deputado
federal, Fabio Palacio (PSD) e
a candidata a deputada estadual, Carla Morando (PSDB),
lançaram no domingo, 16 de

setembro, suas campanhas em
São Caetano do Sul. O evento
aconteceu no Comitê Central de
Palacio e reuniu prefeitos, lideranças e apoiadores. Página 2

Faltando pouco mais de
duas semanas para a votação
que definirá o novo presidente do país, a maior parte
dos brasileiros afirma estar
pessimista com as eleições.
Uma pesquisa realizada pela
Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL)
e pelo Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil) nas
27 capitais revela que mais
da metade (53%) dos consumidores está com uma
percepção negativa sobre
as eleições presidenciais – o

percentual sobe para 59%
entre a parcela feminina
de entrevistados. Somente
18% das pessoas ouvidas
reconhecem estar confiantes
com a eleição, enquanto 26%
estão neutros.
Para os pessimistas com
o processo eleitoral, a maior
parte (34%) afirma não ter
boas opções de candidatos
à disposição. De forma semelhante, 30% não confiam
nos nomes que disputam o
Planalto, ao passo que 28%
não acreditam que o novo

Santo André inaugura Policlínica
Campestre com novo padrão
Dando continuidade ao
programa Qualisaúde, que
traz um novo padrão de qualidade de atendimento aos
andreenses, foi inaugurada
a nova policlínica Campestre
(rua das Figueiras, nº 2716).
O equipamento já começou
a receber o público, trazendo
serviços básicos de ginecologia,
pediatria, odontologia, além de
clínico geral. A expectativa é de
que 15 mil procedimentos por
mês sejam realizados.
A Policlínica Campestre tinha
programação de entrega para o
início de 2019, mas por conta
dos esforços da administração,
teve seu início antecipado para
entregar à população dos bairros
Campestre, Santa Maria e Jardim
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consultas médicas - puericultura,
pré natal, clínica médica - e também de enfermagem e odontologia, além de procedimentos
como curativo, vacina, coleta
de exames laboratoriais, coleta
de papanicolau, administração
de medicamentos, teste rápido
de gravidez, sífilis, hepatite e
HIV. Sem contar as atividades de
prevenção e promoção a saúde.
Para completar, a geriatria também será instalada em sistema
de plantões. Outro ponto é que a
equipe de atendimento crescerá
em 40%, com mais dez pessoas
sendo contratadas. Dentro dos
próximos 30 dias, o Jardim Bom
Pastor também receberá um novo
equipamento, além do Centro de
Especialidades, no Centro. 1 06/09/2018
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presidente será capaz de
promover mudanças positivas para a população na
economia. Há ainda 27% de
pessoas que estão desacreditadas com a possibilidade de
renovação na política.
Considerando apenas a
opinião dos brasileiros otimistas com as eleições, 39%
acham que o novo governo
terá mais estabilidade política para aprovar matérias
de interesse para o país e
35% depositam esperança no fato de a sociedade

estar mais vigilante com
os políticos. Outros 18%
de entrevistados esperam
uma melhora porque haverá mudanças com relação
às políticas adotadas pelo
atual governo.
Metodologia - A pesquisa ouviu 800 brasileiros de
ambos os gêneros, acima de
18 anos e de todas as classes sociais nas 27 capitais
do país. A margem de erro
é de no máximo 3,5 pontos
percentuais a uma margem
de confiança de 95%.

São Caetano ganha
mais um ponto de
internet grátis

Ricardo Trida/PSA

Moradores têm até uma hora de acesso gratuito diariamente

Expectativa é de 15 mil procedimentos por mês
09:41

Mais um ponto de internet
grátis em São Caetano do Sul: a
Praça Virgílio Leandrini (Praça da
Figueira), localizada no final da

Rua Visconde de Inhaúma, entra
no programa Wi-Fácil. É a quarta
área pública da cidade a ganhar
internet gratuita. Página 3
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Ibope: Skaf e Doria seguem
empatados para governador
Os candidatos ao governo do Estado de São Paulo
João Doria (PSDB) e Paulo
Skaf (MDB) continuam tecnicamente empatados em
primeiro lugar, diz a mais recente pesquisa eleitoral Ibope
divulgada quarta-feira, 19 de
setembro. Skaf aparece com
24% e Doria, com 23%. A margem de erro é de três pontos
porcentuais. Em terceiro lugar
aparece Márcio França, com
9%, em seguida Luiz Marinho
(PT), que oscilou positivamente de 5% para 8%.

Divulgação

Vereador César Oliva
vota contra novo projeto
da Taxa do Lixo

Pesquisa Ibope foi registrada no TSE

Cesar Oliva votou contrário ao projeto

Fabio Palacio e Carla Morando
lançam campanha em São Caetano
Fotos: Divulgação

União - Paulo Serra, Ana Carolina Serra, Aghata e Fabio Palacio com Carla e Orlando Morando

No dia 20 de setembro, na
Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de São Caetano
do Sul, o vereador César Oliva
votou contra o novo projeto
da Taxa do Lixo enviado pelo
Executivo apontando aumento
na cobrança para munícipes em
parte do projeto e reclamou
novamente da falta de informações para que se possa realizar
um estudo sobre o tema de
maneira responsável. O projeto
acabou sendo aprovado por 15
votos a favor e quatro contrários (bancada PR e PP).
Para o edil, seus requerimentos de informação foram
todos negados, e mais uma vez
não se obteve o estudo completo da FIPE. “Me sinto inseguro
sem ter em minhas mãos todas
as informações necessárias sobre esse assunto. Algumas das
minhas justificativas pelo meu
voto contrário ao novo projeto
da Taxa de Lixo são claras: mais
um aumento para o munícipe
que cair na nova faixa 7, não
adianta ter aumentado antes
em 200% para agora dar um
desconto de 10%, a falta de
diferenciação na cobrança para
os comércios e industrias da

cidade para que se faça justiça
entre os que geram muito lixo
e daqueles que não geram,
assim como pelo inexplicável
aumento do gasto com coleta
e destinação de lixo de 30
milhões para 60 milhões de
2016 para 2017, praticamente dobrando de valor, e etc.”,
explica César.
A média que se gastava
com a coleta e destinação de
lixo até 2016 era de 30 milhões, em 2017 passou para
55 milhões e este ano está em
62 milhões. “Eu me pergunto o
que será que aconteceu, pois
a população de São Caetano
do Sul não dobrou e mesmo
assim tivemos esse aumento
absurdo. A previsão para 2019
é beirando os 70 milhões e eu
não entendo onde vamos parar
com esse gasto, que é estrondoso para uma cidade de 15
quilômetros quadrados. Está na
hora de olharmos alternativas,
como uma usina de lixo e outros
meios para solucionar este problema, pois a vida útil de nossos
aterros está acabando e vamos
acabar ficando sem opção. Não
podemos ficar na mesmice e seguirmos dessa forma”, finaliza.

Confinamento e
acorrentamento de
animais pode ser crime

Vereador Ubiratan Figueiredo na luta com o mau trato de animal

O candidato a deputado
federal, Fabio Palacio (PSD) e
a candidata à deputada estadual, Carla Morando (PSDB),
lançaram neste domingo, 16 de
setembro, suas campanhas em
São Caetano do Sul. O evento
aconteceu no Comitê Central
de Palacio e reuniu centenas
de lideranças e apoiadores.
Estiveram presentes o prefeito
de São Bernardo do Campo,
Orlando Morando, o prefeito
de Santo André, Paulo Serra,
sua esposa Ana Carolina, os
vereadores de São Caetano
do Sul, Ubiratan Figueiredo,
César Oliva e Sidão da Padaria,
o presidente da APAE, Jorge
Salgado, o vereador de Santo
André, Fumassa, o vereador
de Mauá, Ozelito, o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Caetano do Sul, Cidão
do Sindicado, além de muitas
outras lideranças da região.
Amigo de muitos anos de
Fabio Palacio e parceiro políti-

Prefeito de Santo André declarou apoio para Fabio e Carla

co, o prefeito de São Bernardo
do Campo, Orlando Morando,
fez questão de reafirmar apoio
à candidatura do amigo, que
em São Caetano dobra com sua
esposa Carla Morando. “Aqui
o meu apoio é incondicional
ao Fabio e a Carla. O Fabio é o
futuro de São Caetano do Sul e
o mais preparado para assumir
a Câmara Federal. Tivemos a
honra de tê-lo no Consórcio
Grande ABC, onde ele fez um
excelente trabalho por todas
as cidades da nossa região. Ele
e a Carla farão a diferença para
o Grande ABC”, falou.
O prefeito de Santo André,
Paulo Serra, também declarou
apoio a candidatura de Palacio
e Carla Morando. “A Carla vai
dar continuidade ao excelente
trabalho que o Orlando fez
como deputado federal. O
futuro da cidade de São Caetano do Sul passa pelas mãos
e sabedoria do Fabio Palacio,
que construiu uma vida públi-
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ca limpa e honesta. Ninguém
aguenta mais essa insegurança
que estamos vivendo, por isso
temos que tomar a decisão
certa. O Fabio e a Carla são os
mais preparados para ajudar o
nosso país”, disse.
Carla Morando, que é nascida em São Caetano do Sul e
viveu toda a sua vida na cidade, falou de sua amizade com
Palacio e da importância do
Grande ABC ter representantes na Assembleia Legislativa
e na Câmara Federal. “Passei
muitos momentos maravilhosos aqui em São Caetano.
Me mudei quando me casei
com o Orlando, mas minha
família vive aqui até hoje.
Temos que eleger pessoas
que tenham compromisso
com cada um de vocês. Eu e
o Fabio estamos assumindo
esse compromisso, de fazer
a diferença na sociedade e
trabalhar pelo Grande ABC.
É daqui, do ABC, que vai sair

gente capaz de mudar a história do nosso país”, discursou.
O candidato a deputado federal, Fabio Palacio, falou sobre
os desafios de sua candidatura
e de Carla Morando. “É uma
felicidade estar aqui com muitos amigos. Eu e a Carla somos
candidatos para trabalhar pela
nossa cidade e região. Queremos fazer a diferença na vida
das pessoas. A Carla tem um
bom exemplo dentro de casa,
que é o Orlando Morando, que
fez um trabalho brilhante como
deputado estadual. A região
tem que se unir e eleger representantes que vão trabalhar
por nossas cidades. Temos que
fazer o Grande ABC voltar a ser
uma locomotiva e para isso é
preciso união. É pra isso que
vamos trabalhar. Eu e a Carla
queremos trazer para o Grande
ABC mais empregos, mais segurança, reformar as estações da
CPTM e tirar do papel o Metrô
no ABC”, finalizou Palacio.

Com a pretensão de tornar
mais rígida a legislação no que
se refere a prática de maus
tratos e crueldade contra
animais, o vereador Ubiratan
Figueiredo da ONG (PR) protocolou na Câmara Municipal de
São Caetano do Sul o Projeto
de Lei 4857/2018, que proíbe
e especifica ações que provoquem privação, sofrimento ou
morte, e acentua como crime
o acorrentamento e o confinamento permanente, bem
como o alojamento inadequado, de animais no município.
De acordo com a propositura, entende-se como “confinamento, acorrentamento e/
ou alojamento inadequado”
qualquer meio de restrição à
liberdade de locomoção dos
animais, por aprisionamento
permanente ou rotineiro,
que não ofereça espaço e
dimensões apropriados ao tamanho do animal, não ocorra
incidência de sol, luz, sombra
e ventilação ou que não atendam suas necessidades, como
alimento, água limpa e atendimento veterinário.
“Uma das maiores cau-

sas de lesões em animais é
o acorrentamento, porque
além da privação da liberdade,
gera estresse, sofrimento e,
no esforço dos animais para
tentarem se libertar, acabam
se machucando e a Lei é clara
sobre de quem é a responsabilidade disso”, explica o parlamentar Ubiratan Figueiredo.
Segundo o vereador, que
também é presidente da ONG
SOS Cidadania Animal, das
denúncias de maus-tratos que
chegam ao órgão, a grande
maioria se trata do acorrentamento ou confinamento
permanente de animais, em
que em muitas situações são
encontrados debilitados ou
com algum problema de saúde
grave, decorrente desta prática
cruel e que para alguns animais
o socorro não chega a tempo.
Para Ubiratan, a aprovação
significa um passo importante
no entendimento e reconhecimento da senciência dos
animais. “Os animais possuem
a mesma capacidade de sentir
que os seres humanos. Acorrentá-los a 80cm de corrente é
roubar ou reduzir suas vidas.”
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Câmara de São Caetano aprova
a campanha Setembro Amarelo
Conscientização sobre a prevenção do suicídio foi aprovada por unanimidade

OAB SCS
promove Curso
de Prática
Trabalhista

Professor Marco Antônio

A partir da próxima segunda-feira (24), a OAB São Caetano do Sul – 40ª subseção
– realizará o Curso de Prática
Trabalhista. A Justiça do Trabalho foi instalada no Brasil
em 1941, e tem por objetivo
analisar as relações entre
empregados e empregadores,
bem como conciliar e julgar
as ações judiciais decorrentes
deste tipo de relação.
Direcionado ao dia-a-dia
da advocacia trabalhista, o
curso terá atividades práticas e entrega de material
de apoio sobre cada lição
ministrada. A jornada de
ensino demandará seis dias
e 18 horas/aula. As aulas
serão ministradas pelo Professor Marco Antônio – advogado-sócio do escritório
Maluf, Cáceres & Macedo
Advogados Associados, com
atuação na área trabalhista
desde 1993. O profissional
tem um vasto currículo jurídico, sendo Doutorando em
Ciências Jurídicas e Sociais
pela UMSA (Universidad Del
Museo Social Argentino);
Professor do curso de Pós-Graduação "Lato sensu" em
Direito e Processo do Trabalho do PROORDEM CURSOS
JURÍDICOS (Santo André/SP,
Anápolis/GO e Goiânia/GO).
As inscrições poderão ser
feitas pelos telefones 42311300 / 4231-1700 ou pelo
e-mail saocaetano.sul@esa.
oabsp.org.br. O valor total
do investimento é de R$ 260.

A Câmara de São Caetano
aprovou e o prefeito José Auricchio Júnior promulgou o projeto de Lei (n°3211), de autoria do
vereador Chico Bento (PP), que
instituiu no calendário oficial de
datas e eventos do município o
Setembro Amarelo.
Setembro Amarelo é uma
campanha de conscientização
sobre a prevenção do suicídio,
com o objetivo direto de alertar
a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no
mundo. Essa campanha é uma
iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho
Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. A
ideia é promover eventos que
abram espaços para debates sobre suicídio, e divulgar o tema
alertando a população sobre a
importância dessa discussão.
O Ministério da Saúde, tem
uma parceria com o CVV, que realiza apoio emocional e prevenção
do suicídio, atendendo de forma
voluntária e gratuita, todas as
pessoas que querem e precisam
conversar. O atendimento é 24
horas, todos os dias da semana,
por meio do número 188.
A questão é complexa e,
como tal, a resposta não pode
ser simples. Porém é preciso
falar sobre isso. O suicídio pode
ser prevenido com informação.
A identificação de sinais, a ofer-

ta e a busca por ajuda ainda
enfrentam barreiras muitas
vezes por preconceitos. Falar
sobre suicídio costuma ser delicado, até mesmo pronunciar
a palavra provoca às vezes uma
situação de desconforto. As
mortes por suicídio, apresentam números alarmantes: são
32 pessoas por dia no Brasil,
quase 1 milhão de pessoas por
ano no mundo.
Se nove em cada dez mortes
por suicídio podem ser evitadas, o que fazer? Conhecer
um pouco mais sobre o tema,
buscar ajuda, saber que frases
como “vou desaparecer”, “vou
deixar vocês em paz”, “eu queria dormir e nunca mais acordar” podem expressar ideias
ou intenções suicidas. Um sinal
de alerta que precisa ser compreendido como comunicação
e que não deve ser ignorado.
A falta de esperança e de
visão do futuro, a culpa, a baixa
autoestima e a visão negativa da
vida, sejam verbalizadas, escrita
ou até mesmo em desenhos
apontam a necessidade de maior
atenção. Amarelo é a cor da vida,
da luz, do sol. É mês de se unir a
esta campanha de valorização.
“O suicídio é um grave problema de saúde pública. Conheci a campanha do Setembro
Amarelo em 2017, através do
contato com voluntários do

Centro de Valorização da Vida
(CVV). Passei a admirar o trabalho, e percebi a relevância
de criar um projeto de Lei que
garante em nossa cidade a realização da campanha para que
assim esse trabalho tão humano tenha mais força ainda. Muitas vezes não percebemos que
pessoas que estão tão próximas
de nós estão em sofrimento e
que podemos ajudá-las apenas acolhendo, doando nosso
tempo e atenção. Agradeço os
envolvidos na elaboração e na
aprovação desse projeto, que
é tão importante para toda a
população”, disse o vereador
Chico Bento autor do projeto.
Solene - No próximo dia
26 de setembro, às 19 horas,
a Câmara de São Caetano irá
realizar um ato solene para a
campanha Setembro Amarelo.
O ato será realizado no Plenário
dos Autonomistas (Av. Goiás, 600
- Centro) e a entrada é gratuita.

Arquivo

Vereador Chico Bento preocupado com a saúde pública

Cidade ganha o quarto
ponto de internet grátis
PMSCS

Moradores têm até uma hora de acesso gratuito diariamente

Mais um ponto de internet
grátis em São Caetano do Sul: a
Praça Virgílio Leandrini (Praça da
Figueira), localizada no final da
Rua Visconde de Inhaúma, entra
no programa Wi-Fácil nesta sexta-feira (21/9), às 17h30. É a quarta
área pública da cidade a ganhar
internet gratuita, depois do Espaço Verde Chico Mendes, da Praça
Cardeal Arcoverde e da Praça dos
Imigrantes. Com esse programa,
a Prefeitura amplia e estimula a
cultura digital na cidade.

Para acessar, o usuário deverá conectar-se à rede “Wi-Fácil São Caetano do Sul” e
fazer cadastro ou autenticação
por meio de conta no Facebook
ou e-mail. O tempo de conexão
é de até uma hora por dia, em
cada ponto. Após 10 minutos
sem uso, o sistema encerra a
sessão atual, mas o internauta
poderá se reconectar novamente até a soma de todos os acessos individuais alcançar o limite
de 60 minutos naquele local.

CLÍNICA MÉDICA
MULTIDISCIPLINAR

Médica Responsável
Dra. Gisele de Brito Azzi
CRM 105251

NUTROLOGIA
NUTRIÇÃO
ENDOCRINOLOGIA
EXAME DE BIOIMPEDÂNCIA
CARDIOLOGIA
ATENDIMENTO PARTICULAR,
DERMATOLOGIA
Convênios EMPRESAS E AOS
&
ORTOPEDIA
Particular
PRINCIPAIS CONVÊNIOS
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
Espaço Cerâmica - (011) 4224-2000
www.clinicaazzi.com.br
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Prefeitura de Santo André
expande Programa Moeda Verde
Programa que troca recicláveis por alimentos será ampliado para mais três comunidades até dezembro

Semasa
participa
da Festa da
Primavera
O Semasa e o Tiro de Guerra participam, neste sábado
(22), da 1ª Festa da Primavera,
em Santa Terezinha, com ações
de educação ambiental sobre
resíduos sólidos para diversos
públicos. Desde maio deste
ano, o Semasa realiza uma
série de atividades com os
soldados dentro do projeto
Agentes Ambientais Comunitários. O objetivo é promover
a formação deles em educação
ambiental e torná-los multiplicadores de práticas que colaboram com o meio ambiente.
No fim de agosto, cerca de 90
jovens militares foram reconhecidos e certificados pela
autarquia por causa da prática
da cidadania ambiental e pela
participação no projeto.
Primavera - Durante a
festa em Santa Terezinha, que
é uma iniciativa dos comerciantes do bairro para festejar
a chegada da estação, haverá
exposição de alimentos e
vários produtos, como flores,
peixes ornamentais, produtores de mel e artesanato.
A festividade também terá
diversos eventos culturais,
com o objetivo de resgatar os
valores cívicos e morais dos
moradores da região.
O Semasa e o Tiro de
Guerra participarão com um
estande para a exposição de
materiais didáticos, atividades interativas sobre resíduos
sólidos. O evento ainda conta
com o apoio da Prefeitura, e
terá a apresentação da Banda
Lira, barraca de produtos de
Paranapiacaba, dentre outras
apresentações culturais.
A 1ª Festa da Primavera
acontece das 10h às 16h, na
Praça Rui Barbosa, em Santa
Terezinha. As atividades são
gratuitas, mas quem puder
colaborar pode doar 1 kg de
alimento, que será destinado
às entidades sociais.
anuncio_jornal.pdf
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A segunda fase de expansão
do Moeda Verde começou dia
18, no Núcleo Eucaliptos, no
bairro Cata Preta, com a entrega
de quase 250 kg de resíduos
secos pela população. Os moradores levaram para casa 50 kg de
laranjas, abobrinhas e verduras.
Até o final do ano, o objetivo é
levar o programa para outras
três comunidades, beneficiando 35,6 mil pessoas em toda
cidade, o que representa um
aumento de mais de 150% no
número de beneficiados.
Atualmente, o programa
está consolidado nos núcleos
Ciganos, Capuava e Jardim
Cipreste, onde vivem 14 mil
pessoas, que já receberam quase 5,6 toneladas de alimentos.
“Este é um programa pioneiro
da nossa gestão. Gera consciência ambiental, nos ajuda a
manter a cidade mais limpa e
melhora a nossa reciclagem”,
afirmou o prefeito Paulo Serra,
que acompanhou o início do
programa no Eucaliptos. Na
comunidade, vivem 4,9 mil
moradores, que agora passam
a ser impactados pelo programa que troca recicláveis por
alimentos hortifrúti.
“Resolvi participar porque
achei a ideia do programa
muito boa”, afirmou Wellington
dos Santos, que foi realizar a
troca acompanhado dos dois
filhos e levou quase 65 kg de

Divulgação/PSA

Prefeito Paulo Serra e primeira-dama Ana Carolina, participaram da troca de alimentos com a comunidade

resíduos secos como ferros,
utensílios de plásticos quebrados e garrafas. No total,
26 famílias participaram da
primeira troca do programa no
Eucaliptos e, para a próxima
troca, 40 já estão cadastradas.
O Moeda Verde começou no
Núcleo Ciganos, em novembro
de 2017. As trocas acontecem
a cada 15 dias, sempre das 14h
às 16h. No Eucaliptos, a troca
será sempre às terças-feiras e a
próxima já está marcada para 2

de outubro.
Na segunda quinzena de
outubro, a equipe do Moeda
Verde vai chegar no Morro
Vista Alegre (Kibon), às quartas-feiras. Em novembro, será a
vez dos moradores dos núcleos
Santa Cristina, Nova Esperança
e Favelinha do Amor poderem
trocar resíduos por alimentos,
às quintas-feiras. A equipe do
Moeda Verde também vai atender os núcleos Jardim Cristiane
e Gaturama, a partir de dezem-

bro, com trocas às sextas-feiras.
Para colocar o Moeda Verde
nas ruas, o Semasa e a Prefeitura organizam uma estrutura
baseada na parceria com diversas organizações e empresas.
Participam do programa o
Banco de Alimentos, Núcleo de
Inovação Social, Secretaria de
Saúde, Secretaria de Cidadania e Assistência Social, Craisa
(Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo
André), Agricultores Urbanos

Omar Marsumoto/PMSBC

São Bernardo fortalece
política de emprego
com capacitação

Bairros Paulicéia e Jordanópolis vão receber coleta
Com a finalidade de im- de integrantes do Proaat (Propulsionar o desenvolvimento grama Assistencial de Acesso ao
sócioeconômico da cidade, a Trabalho) no curso de doceiro,
Prefeitura de São Bernardo oferecido em conjunto com o
tem investido em políticas Senac São Bernardo.
O acordo firmado com o
públicas que ajudem a geração de emprego e renda Senai oferecerá cursos de monpor meio da capacitação e tador de móveis e pintor predial
qualificação profissional. Em para integrantes do Proaat,
sintonia com essas ações, esta estudantes da EJA e jovens da
gestão assinou, dia 18/09, no Fundação Criança. Serão oferestaurante-escola do Cenfor- recidos 72 vagas (40 de pintor
pe, uma parceria com o Senai predial e 32 de montador de
imóveis) e a qualificação ocorAlmirante Tamandaré.
A solenidade contou com rerá nas EMEBs Madre Celina
a presença do prefeito Orlan- Polci (Baeta Neves) e Nair da
do Morando, do diretor do Silva Prata (Planalto).
Como gestor, acredito que
Senai Almirante Tamandaré,
Mercedes-Benz e Volkswagen, as políticas públicas - especialClaudemir Facco de Oliveira, mente as focadas na geração
do secretário-adjunto de De- de emprego e renda - devem
senvolvimento Econômico, investir na capacitação e quaCiência, Tecnologia, Trabalho lificação profissional. Entendo
e Turismo (Sdect), Fernando que, quanto mais formação
Martini e autoridades, ocorreu o trabalhador tenha, melhor
paralelamente com a formatura preparado estará para buscar
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do Marajoara e do Capuava,
Nupe (Núcleo de Projetos Especiais) de Santo André, Instituto
Triângulo, Peralta Ambiental e
Paranapanema, além das duas
cooperativas de reciclagem já
parceiras do Semasa – Cidade
Limpa e Coopcicla.
Todas as novidades do
Moeda Verde podem ser conferidas no hotsite do programa, que está no disponível
no endereço www.semasa.
sp.gov.br/moedaverde.

Prefeito Orlando Morando participou da formatura dos alunos de confeitaria

oportunidades. É o famoso
ensinar a pescar do que dar
o peixe”, afirmou o prefeito
Orlando Morando.
Investimento em qualificação - Em agosto de 2017,
esta gestão assinou um acordo de cooperação - sem custos para o poder público - com
o Senac São Bernardo. Desde
setembro de 2017, são oferecidas qualificações na área
de gastronomia no restaurante-escola do Cenforpe.

Foram ofertados cursos de
atendente de lanchonete,
auxiliar de cozinha, copeiro,
doceiro, pizzaiolo e salgadeiro
para integrantes do Proaat,
estudantes da EJA e jovens da
Fundação Criança por meio do
programa “Emprega São Bernardo”. O objetivo é formar
cerca de 400 profissionais
até 2019.A Prefeitura ampliou, em junho deste ano, o
acordo com o Senac São Bernardo, oferecendo cerca de

1.700 vagas gratuitas em 25
modalidades para capacitação, formação e aperfeiçoamento profissional, aberto
a toda a população. Entre
os cursos oferecidos - e que
estão em andamento - estão
Auxiliar Administrativo, Logística Básica, Formação Básica
em Chocolataria, Panetones
e Confeitaria, Açougueiro,
Manicure e Pedicure, entre
outros, em diversos equipamentos da Prefeitura.
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Chega aos cinemas o infantil
"O Mistério do Relógio na Parede"
O filme conta a história de um órfão que vai morar com o tio e descobre a magia

Divulgação

Balé "O Lago
dos Cisnes"
Helg Bianchi

Os astros Jack Black e Cate Blanchett protagonizam o longa

Bailarinos da Cia. Paula Castro

A Paula Castro Cia. De
Dança, companhia da tradicional e inovadora escola de
dança de mesmo nome, com
mais de 40 anos no mercado,
encena no dia 06 de outubro
(sábado) uma releitura do
O Lago dos Cisnes, um dos
principais repertórios do
balé clássico mundial, no
Teatro Paulo Machado de
Carvalho, em São Caetano
do Sul. Criada pelo compositor russo Tchaikovsky e representada pela primeira vez em
1877 pelo Teatro Bolshoi, em
Moscou, a performance em
quatro atos conta a história
de um príncipe que deve
escolher uma esposa entre
as convidadas de um baile. Os
interessados devem adquirir
os ingressos diretamente na
bilheteria do teatro ou pelo
site www.bilheteriaexpress.
com.br. Os valores variam
entre R$ 40,00 e R$ 80. Além
do elenco, constituído por 30
bailarinos, as sessões contam
com a presença do solista
convidado, Filipe Moreira, primeiro-bailarino do Theatro
Municipal do Rio de Janeiro.

Antes de Harry Potter e
Percy Jackson se tornarem os
maiores heróis das crianças e
adolescentes apaixonados por
magia, havia um menino de
dez anos que não era muito
especial, mas era grandioso de
sua própria maneira: Lewis Barnavelt, protagonista do livro O
Mistério do Relógio na Parede.

Lançado em 1973, o livro de
John Bellairs conta a história
do órfão descobrindo a magia
e tentando se enturmar na
cidade de New Zebedee, onde
vai morar com seu tio. A trama
é permeada por temas como
perda, solidão, rejeição e é
envolta em mistério.
Por ser uma adaptação

de um livro dos anos 70, não
há muito conteúdo que não
tenhamos visto em outros
projetos, fazendo com que as
reviravoltas e desenvolvimento num geral não sejam muito
originais. Apesar de fazer escolhas bastante questionáveis
ao longo do desenrolar da
história, é difícil não sentir ao

menos um pouco de empatia
pelo pequeno Lewis, que se vê
sozinho boa parte do tempo,
mesmo dentro da casa de seu
tio — sua casa. A trama se
apoia no sentimento de perda,
e ensina de forma simples que
devemos seguir em frente.
O filme diverte sem exigir
muito comprometimento do

público, e gera empatia com os
personagens enquanto entrega
uma mensagem sobre aceitação de forma despretensiosa.
É uma experiência descontraída
para pessoas de todas as idades, mas que certamente será
melhor aproveitada na companhia de uma criança.
Fonte: jovemnerd.com.br

Santo André tem programação cultural variada
A agenda cultural de Santo
André tem uma programação
variada para o próximo fim de
semana. Cinema, música, literatura estão entre as atrações.
E no domingo a Orquestra Sinfônica de Santo André realiza
um concerto na cidade de Mogi
das Cruzes. Na sexta-feira (21),
o professor doutor Juarez D.
Ambires realiza palestra sobre
os 100 anos de Urupês, livro de
Monteiro Lobato. A apresentação será às 14h30 no Museu
de Santo André Dr. Octaviano
Armando Gaiarsa, na Rua Senador Fláquer, 470, Centro.
Atividades gratuitas.
A Biblioteca da Vila Floresta
realiza no sábado (22) uma edi-

ção especial da Roda de Leituras
e Cantorias para comemorar a
chegada da primavera. A atividade acontecerá a partir das
14h. O endereço é rua Parintins,
344. No mesmo horário, na Casa
do Olhar Luiz Sacilotto, o artista
Small realizará o workshop de
graffiti ‘Tipografias do graffiti do
tag ao wildstile’. Indicação: 16
anos. O endereço é rua Campos
Sales, 410, Centro. Grátis.
Música - No domingo (23),
às 19h, o Teatro Municipal
Antônio Houaiss apresentará o
espetáculo musical ‘De Pai para
Filho’, com a participação de
Thais Faria, Juca Faria, Fernando
Lauria e Nando de Paula. No
repertório, canções como Amor

de Índio, Planeta Terra, Encontros e Despedidas. Ingressos de
R$ 20 a R$ 40 a venda na bilheteria ou em www.bilheteriaexpress.
com.br. O endereço é Praça IV
Centenário, s/n, Centro.
Exposições - Na Casa do
Olhar Luiz Sacilotto, está em
cartaz ‘Sob a Máscara, o Amor,
do artista Alexandre Barasino. A
exposição apresenta obras com
temas como o feminino, o amor
e o comportamento humano.
Indicação: livre. Visitas de terça
a sexta-feira, das 10h às 17h, e
no sábado, das 10h às 15h. O
endereço da casa é rua Campos
Sales, 410, Centro. Grátis. Mais
da agenda cultural no site: culturaz.santoandre.sp.gov.br.

Musical De Pai para Filho tem apresentação no domingo

Doenças Inflamatórias Intestinais

Imagine uma situação: O
dia começa com uma cólica
abdominal forte, você corre
para o banheiro e as fezes estão

amolecidas e... com sangue.
Toma banho e começa a querer
se arrumar para o trabalho e de
repente, de novo. Cólica, sangue
e agora catarro nas fezes, uma
espécie de muco. E isto se repete
por dez, quinze vezes no dia!
Outra situação: Saindo para
um passeio, uma viagem ou
mesmo para o trabalho, você
tem que visualizar os locais
com banheiros, porque estas
diarréias são imprevisíveis!
Pois, esta é a rotina diária
dos portadores de Doenças
Inflamatórias Intestinais. Vivem
em estado de alerta com uma
qualidade de vida péssima.
Uma situação crônica com

picos de agudização desencadeados, geralmente por “gatilhos” imprevisíveis em pessoas
predispostas genéticamente
associados a Fatores Ambientais e Imunológicos.
Dois momentos: Nós médicos devemos estar atentos
para estes dois momentos que
são: o início da doença e a
amplificação da resposta inflamatória. Pois, a precocidade
na instituição da terapêutica é
muito importante na história da
doença. Uma boa notícia é que
a ciência médica está evoluindo
muito no sentido de um arsenal
farmacêutico capaz de devolver esta qualidade de vida aos

nossos pacientes. O controle
medicamentoso convencional e
os recentes agentes biológicos
atuam para uma remissão sustentada e ainda, como se trata
de uma situação de origem
multifatorial, somos a favor do
tratamento multifatorial, ou
seja, promover o que chamamos de Medicina Integrativa.
Muito já se falou sobre se
reconhecer o indivíduo como
um ser complexo e que deve
ser conduzido ao equilíbrio em
corpo, mente e espírito, mas
acreditamos em não substituir
o tratamento dito convencional
e sim complementá-lo com a
Medicina Antroposófica e a

Nutrologia Médica.
Desta forma, podemos compreender o estado patológico
no momento da biografia do
indivíduo e através desta tríade:
Medicina de Corpo e Alma, Nutrição adequada e compatível e
Controle científico e farmacológico rigorosos, compartilhar
o destino de nossos pacientes
para que cumpram suas missões com dignidade.
Dr. José Luiz Amuratti
Gastroenterologista
Experiência em DII
CRM: 51419
dramuratti@gmail.com
(11) 96878-1121

Esmalte e maquiagem: alergia nas pálpebras
Quase todas as mulheres
amam maquiagem e esmaltes.
Entretanto, a vaidade pode
levar algumas a desenvolverem alergias. A dermatite de
contato alérgica é a causa mais
comum de alergia na pele das
pálpebras e atinge de 30 a 77%

das mulheres. O esmalte para
unhas é o primeiro no ranking
das causas das alergias, seguido das maquiagens aplicadas
na região dos olhos.
Dicas para prevenir alergias nas pálpebras
Só seu: Maquiagem é de uso

pessoal. Maquiagem de olhos
e boca então, que entram em
contato com as mucosas, jamais
devem ser compartilhadas.
Validade: A validade da
maioria dos cosméticos é de
3 a 6 meses. Procure analisar
sempre se o produto já venceu.

Jogue fora e compre outro.
Check list: Mesmo sem
ter vencido, fique de olho no
aspecto do cosmético, como
cheiro, textura. Faça uma organização mensal das maquiagens. Pegue o que você tem
e anote as datas de validade.

Guarde apropriadamente:
Leia nas instruções como o
cosmético deve ser guardado,
preferencialmente longe da
umidade e do sol.
Fonte: Dra. Tatiana Nahas
- Oftalmologista - Santa Casa
de São Paulo.
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Prefeitura de São Bernardo vai
trocar iluminação da Avenida Rotary
Prefeito Morando assinou ordem de serviço que contará com parceria do São Bernardo Plaza Shopping

Santo André
tem evento
Born to Ride

Motocicletas são tema do evento

Acontecerá no ABC o
primeiro evento sobre duas
rodas da região: o BORN TO
RIDE. O evento ocorrerá nos
dias 22 e 23 de setembro,
das 12h00 às 21h00, no
estacionamento do Paço
Municipal de Santo André
e contará com uma estrutura com diversão garantida
para a toda a família.
No Born to Ride os apaixonados por motocicletas
terão a oportunidade de
conferir uma exposição de
motos customizadas incríveis, degustar variedades
do mercado gastronômico
distribuídas em 25 Food
Trucks doces e salgados
e provar cervejas de diferentes estilos e rótulos em
15 cervejarias artesanais,
além de poder curtir shows
das melhores bandas tributo da atualidade, como
as renomadas: Echoes,
Children of the Beast, Ozzmozis e muito mais. O
local também contará com
Espaço Kids e mercado de
produtos e serviços ligados
ao segmento.
Como destaque haverá
também a instalação do
BAR NAS ALTURAS, um bar
suspenso a 40 metros de
altura, que proporcionará
uma experiência única aos
participantes, podendo ser
visto num raio de até 5km.
Segundo a organização
do evento, é esperado um
público de 20 mil pessoas
nesses dois dias de evento
e o ingresso será um 1Kg de
alimento não perecível que
será destinado ao Banco de
Alimentos da cidade.

O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, autorizou,
na tarde desta quinta-feira
(20/09), a ordem de serviço
para revitalização da iluminação da Avenida Rotary. Serão
substituídas todas as 72 luminárias atuais da extensão da
via por lâmpadas LED.
A intervenção foi formalizada após uma parceria firmada
com o São Bernardo Plaza
Shopping, um dos principais
empreendimentos da avenida.
A assinatura contou com a presença do secretário de Obras
e Planejamento Estratégico,
Luciano Eber, e do representante da diretoria do shopping,
Carlos Frederico Moreira Lurati.
De acordo com o projeto, a
obra também prevê a renovação do projeto luminotécnico,
redistribuindo e readequando os
índices de luminosidade na via. A
intervenção terá o investimento
de R$ 500 mil, que será feito pelo
empreendimento, sem custos
para o poder público.
“Trata-se de mais uma importante parceria da iniciativa
privada, que tem o objetivo de
melhorar ainda mais a nossa
cidade, trazendo mais segurança
e conforto para a população. A

Omar Matsumoto/PMSBC

Avenida Rotary receberá iluminação de LED

Avenida Rotary é uma importante via de São Bernardo, que está
recebendo duas obras de Mobilidade Urbana: os Corredores
Rotary e Leste-Oeste”, afirmou o
prefeito Orlando Morando.
SÃO BERNARDO A TODO
VAPOR - A construção do Corredor Rotary foi autorizada pelo
prefeito Orlando Morando em
julho deste ano. Com investi-

mento de cerca de R$ 17 milhões, e com extensão aproximada de 2,4 Km, com prazo de
conclusão em 24 meses, essa
via exclusiva compreenderá a
Praça Miguel Etchenique, em
frente ao hipermercado Walmart, passando pela Avenida
Rotary, Avenida Luiz Pequini
e Rua dos Vianas, até o limite
de Santo André.

Esse corredor será construído em conjunto aos Corredores
Leste-Oeste e São Pedro. Esta
obra compreende três etapas:
da Avenida Rotary até o Viaduto da Praça dos Bombeiros
(inserido no Corredor Leste-Oeste), com cerca de 700m
de extensão. A segunda parte
será iniciada na Avenida Luiz
Pequini a partir do Viaduto da

Praça dos Bombeiros (Corredor
Leste-Oeste) até o Corredor
São Pedro, junto ao projeto de
urbanização nas proximidades
do Saracantan/Colina, com
cerca de 750m de extensão.
O último trecho compreende
a Rua dos Vianas a partir do
Corredor São Pedro até o limite com Santo André, com cerca
de 950m de extensão.

Walter Estevam
Júnior recebe
título de Cidadão
Sulsancaetanense

Bairros Paulicéia e Jordanópolis vão receber coleta

JOAQUIM ALESSI
A defesa de uma urgente
reforma política para “acabar
com os cabides de emprego” e
“se investir mais em Educação”
marcou o pronunciamento
do mais novo Cidadão de São
Caetano do Sul, Dr. Walter Estevam Junior. Em sessão solene
realizada na noite de ontem
no Plenário dos Autonomistas,
o empresário, Publisher do
REPÓRTER e da TV Grande
ABC, advogado, professor e
presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de
São Caetano do Sul) recebeu

o título de “Cidadão Sulsancaetanense”, aprovado por
unanimidade pelo plenário da
Câmara Municipal após projeto
apresentado por iniciativa da
vereadora Suely Nogueira.
Muitas autoridades, líderes
empresariais e de entidades
do município superlotaram as
galerias do Poder Legislativo
para prestigiar a sessão solene, entre eles o prefeito José
Auricchio Júnior e a primeira-dama, Denise Auricchio, o
presidente do Legislativo,
vereador Pio Mielo, e esposa,
Caroline Manfrim, todos os vereadores, além de expoentes

Homenageado da noite recebe placa da vereadora Suely Nogueira

de outros municípios do ABC,
como o presidente da Câmara
de Santo André, Almir Cicote.
Em seu pronunciamento,
o homenageado destacou a
responsabilidade que todos

devemos ter para com São
Caetano, e destacou o papel
da Aciscs, fazendo questão de
pedir a todos os diretores e
conselheiros que ficassem em
pé para serem aplaudidos.

Estevam ainda destacou
que vivemos um momento
crucial de escolhas, nessas
eleições, que serão vitais para
o futuro da cidade, da região
e do Brasil.

CENTRO AUTOMOTIVO PROFESSOR XARÁ
Desde
1980

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