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Cinema

A Câmara de São Caetano
do Sul lançou a revista Trabalho e Transparência, que traz
completa prestação de contas
das ações realizadas pelo poder
Legislativo do município no
biênio 2017/2018.

Com a evolução da tecnologia, cada vez mais rápida e
colaborativa, a Prefeitura de
Santo André ampliará o monitoramento de tráfego com a
sincronização semafórica em 17
novos cruzamentos.

Tom Hardy protagoniza o
anti-herói dos quadrinhos Venom. No filme, ele é um jornalista investigativo - (Eddie
Brock) - que quer denunciar
experimentos alienígenas
com os humanos.
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Pesquisa Datafolha em São Paulo:
Doria, 26%; Skaf, 22%; França, 16%
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Pesquisa foi feita nos dias 3 e 4 de outubro com 2597 eleitores
A mais recente pesquisa
Datafolha divulgada na quinta-feira (4), aponta os seguintes
percentuais de intenção de
voto para o governo de São
Paulo. A margem de erro é de
2 pontos percentuais para mais
ou para menos.
João Doria do PSDB tem 26%;
Paulo Skaf (MDB): 22%; Márcio
França (PSB): 16%; Luiz Marinho
(PT): 6%; Professora Lisete (PSOL):
3%; Major Costa e Silva (DC):
2%; Rodrigo Tavares (PRTB): 2%;
Marcelo Candido (PDT): 1%; Lilian
Miranda (PCO): 1%; Prof. Claudio
Fernando (PMN): 1%; Rogerio
Chequer (Novo): 1%; Toninho

Ferreira (PSTU): 1%. Brancos/
nulos somaram 11%. Não sabe/
Não respondeu: 8%.
Rejeição - A pesquisa Datafolha também mediu a taxa de
rejeição (o eleitor deve dizer
em qual dos candidatos não
votaria de jeito nenhum). Nesse
item, os entrevistados puderam
escolher mais de um nome.
João Doria: 38%; Paulo Skaf:
29%; Luiz Marinho: 26%; Marcio França: 17%; Toninho Ferreira: 15%; Major Costa e Silva:
15%; Marcelo Candido: 14%;
Professora Lisete: 14%; Lilian
Miranda: 13%; Rodrigo Tavares:
13%; Rogerio Chequer: 12%;

Prof. Claudio Fernando: 11%.
Rejeita todos/Não votaria em
nenhum: 5%; Não sabe: 9%;
Votaria em qualquer um/Não
rejeita nenhum: 4%.
Segundo turno - O cenário
para o segundo turno com os
três primeiros colocados na
pesquisa: Paulo Skaf 42% x 38%
João Doria - (branco/nulo: 16%
e não sabe/não respondeu: 3%);
João Doria 41% x 41% Márcio
França - (branco/nulo 15% e
não sabe/não respondeu 4%);
Paulo Skaf 44% x 36% Márcio
França - (branco/nulo: 15% e
não sabe/não respondeu: 5%).
Registro no TSE: SP-05020/2018

São Caetano vai
ganhar uma nova
ciclofaixa de lazer

LIBERADO!

A Prefeitura de São Bernardo liberou, na tarde de ontem
(04/10), o trânsito nos dois sentidos do Viaduto Castelo
Branco. Com investimento de R$ 37 milhões, com recursos
vindo da Caixa e do CAF (Banco de Desenvolvimento da
América Latina), a via conta com 200 metros de extensão com dois viadutos - cada um com três pistas de rolamento
e 9m de largura. Página 6

Novo trecho irá passar pela avenida Goiás

A Prefeitura de São Caetano
do Sul lançou o projeto para
criação da CicloLazer, uma nova
ciclofaixa de lazer que terá 5

km de extensão e percorrerá
as avenidas Goiás e Presidente
Kennedy e terá seu funcionamento aos domingos. Página 4
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Paulo Skaf declara
apoio a Jair Bolsonaro
Paulo Skaf anunciou ontem
(04/10), em São Paulo, que
apoiará Jair Bolsonaro (PSL) em
um segundo turno das eleições
presidenciais. A afirmação foi
feita durante visita à Associação de Assistência à Criança
Deficiente (AACD), na capital
paulista. “Não ficarei neutro em
hipótese alguma”, disse Skaf. “E
não há possibilidade de apoiar o
candidato do PT.” Skaf observou
que uma vitória de Bolsonaro
no primeiro turno seria algo
positivo. “Isso seria bom para o
Brasil”, disse. “Não correríamos
riscos no segundo turno.”

Reunião do Comcipas

Leandro Formigari

Comcipas realizou reunião no plenário da Câmara

O poder Legislativo de São Caetano do Sul foi a pauta central da reunião do Conselho Municipal de Cidadania e Participação Social (Comcipas). O encontro ocorreu na segunda-feira
(1/10) no Plenário dos Autonomistas, oportunidade em que
o presidente da Câmara, Pio Mielo (MDB), explanou sobre
as ações da Casa de Leis em relação à produção Legislativa,
transparência, modernização e controle social.
Também participaram do ato o secretário do Comcipas,
Elisio Peixoto, a controladora do município, Milena Gambali,
e a chefe de Gabinete da Prefeitura, Marisa Catalão.

Candidato ao governo do Estado declarou apoio

Eleições 2018

Redes sociais decidirão as eleições no Brasil
Na era da informação digital, a
preocupação com as fake news, ou
notícias falsas, cresce na mesma velocidade da tecnologia. Do domínio
nas redes sociais à preocupação com
a interferência nas eleições de 2018, o
impacto na opinião pública é inegável.
À medida em que o desenvolvimento avança, fica mais difícil controlar
o problema, dado o surgimento de
robôs cada vez mais inteligentes, que
chegam mais longe em menos tempo.
Vivemos uma onda de desenvolvimento de algoritmos de inteligência
artificial capazes de gerar fake news
que pareçam aceitáveis, engajando humanos e aumentando o impacto. Isso
tem crescido ainda mais na reta final

para pleito eleitoral que acontecerá
no próximo dia 7 de outubro. Estudos
apontam que 40% dos perfis que seguem os presidenciáveis são falsos, o
que indica que existe uma indústria de
bots (robôs) por trás das campanhas.
Dados reforçam que de todo o tráfego
da internet, mais de 65% é operacionalizado por meio de bots.
Recentemente, foi publicada uma
pesquisa sobre como estão sendo
aplicadas as verbas publicitárias nas
campanhas eleitorais. Chegou-se à
conclusão de que o impulsionamento
de postagens é 1,6% da verba eleitoral total. Isso é difícil de acreditar, já
que existe muita informação sendo
movimentada na darknet, onde não

conseguimos medir.
Ou seja, as eleições brasileiras
estão sendo movimentadas nas redes sociais pelos famosos bots que
pulverizam informações muitas vezes
falsas, criando fake news onde não
serão possível controlá-las em razão
do avanço da tecnologia. Além disso,
as redes sociais podem influenciar em
até 6% o resultados das eleições. O
homem tem uma capacidade infinita
de criar notícias falsas e acreditar
piamente nelas como se fossem as
salvadoras e a esperança para um
mundo melhor.

César Oliva apoia
candidatura de Fabio
Palacio e Carla Morando

*Arthur Igreja é professor da FGV,
especialista em tecnologia e inovação
Vereador de São Caetano apoia Carla (estadual) e Palacio (federal)

Ubiratan quer multas de trânsito divididas no cartão
dos débitos que permita ao
infrator escolher uma forma de
pagamento que seja compatível
com seu orçamento pessoal.
Para isso, é necessária uma autorização do Detran, conforme
a Resolução 697 do Contran,
para que o município possa
atuar com as tais alternativas.
“Precisamos oferecer aos
cidadãos opções de quitações
de débitos dos veículos cadastrados no Detran que condizem
com meios mais modernos de
pagamentos e que sejam mais
utilizados pela sociedade. Essas
alternativas são mais ágeis, sem
burocratização, seguras e com
baixos custos", explicou o autor
da indicação, Ubiratan Figueiredo.

Vereador quer opções para quitação das dívidas

Câmara de São Caetano lança
revista de prestação de contas
De forma inédita, em quase seus 70 anos de história,
a Câmara de São Caetano do
Sul lançou dia 24/9, no Salão
Nobre, a revista Trabalho e
Transparência, que traz completa prestação de contas das
ações realizadas pelo poder
Legislativo do município no
biênio 2017/2018. O material
reflete os princípios de transparência e controle social.
De acordo com o presidente da Câmara, vereador
Pio Mielo (MDB), a Casa de
Leis passou por profunda
transformação nos últimos anos, com medidas de
economicidade e resultado
de gestão. “Focamos em
projetos de redução de
custos, como revisões contratuais e corte de cargos
em comissão” ressaltou,
ao afirmar que devolveu
R$ 9,6 milhões aos cofres

Divulgação

carga tributária possibilitando
a criação de mais empregos;
trazer mais recursos Federais
e Estaduais para as cidades do
Grande ABC; reformar e modernizar as estações da CPTM
que não oferecem acessibilidade; priorizar a construção
do Piscinão Jaboticabal; e tirar
do papel a Linha-18 Bronze do
Metrô, que vai ligar o Grande
ABC à capital.
“O meu voto e o meu
apoio é do Fabio Palacio e
da Carla Morando pela competência e ficha limpa que
apresentam, se colocando
como renovação que tem
coragem de fazer. Os dois
tem compromisso com nossa
região, assim como lutarão
pelas reformas que o país e
estado precisam. Está chegando o dia de escrevermos
os próximos quatro anos do
Brasil, com responsabilidade
e respeito. Temos que votar
com consciência e em quem
trabalha de verdade e vai trazer progresso para a cidade”,
finalizou César Oliva.

Prefeito destacou a harmonia entre os poderes Legislativo e Executivo

da Prefeitura em 2017.
Presente ao evento, o
prefeito José Auricchio Júnior
(PSDB) elogiou a iniciativa
do poder Legislativo. “Desde
que estou na vida pública,
não vi material desta magnitude feito pela Câmara, e
com o viés de transparência
dos atos”, disse o chefe do
Executivo, ao destacar pági-
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na que divulga as contas da
Prefeitura no azul, fruto do
choque de gestão que Auricchio promoveu no governo.
Em suas 34 páginas, o produto
elenca as ações realizadas pela
Câmara, com destaque às criações da Corregedoria Geral e
da Ouvidoria, as transmissões
das sessões ao vivo pela internet, a reformulação do portal,

o lançamento do aplicativo Cidadão na Câmara, a eficiência
energética possibilitada pela
modernização do parque de
iluminação, e o programa
de estágios com o Centro de
Integração Empresa-Escola.
Projetos da Prefeitura, apreciados pelos vereadores,
também ganharam as páginas do editorial.
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Motoristas de São Caetano
que estão inadimplentes em
multas de trânsito poderão ter
mais de uma forma de regularizar
a situação. Essa é a solicitação
que o parlamentar Ubiratan Figueiredo da ONG (PR) tratou na
indicação sobre a implantação de
um sistema de recebimento de
multas municipais por pagamento
integral no cartão de débito ou
parcelado com cartão de crédito.
A negociação também se estenderia para outras dívidas veiculares, como IPVA e licenciamento.
O vereador explicou que a
expectativa é que sua indicação
seja regulamentada para que,
diante da atual crise financeira,
haja uma melhor flexibilização

Na reta final das eleições
2018, a campanha de Fabio
Palácio para deputado federal
e Carla Morando para deputada estadual, crescem com
o apoio do vereador César
Oliva. "São candidatos ficha
limpa que tem compromisso
com o Grande ABC e que tem
a coragem para defender as
reformas que precisamos",
disse César.
Fabio Palacio nasceu em
São Caetano do Sul, onde foi
vereador por três mandatos.
Em 2017 assumiu a Secretaria Executiva do Consórcio
do Grande ABC. Tem 24 anos
de vida pública e um currículo ficha limpa. Carla Morando também nasceu em São
Caetano do Sul, formou-se
em fisioterapia e por cinco
anos trabalhou no social
inclusive com mulheres que
enfrentaram o câncer de
mama. Toda sua vida foi em
São Caetano do Sul, onde
sua família vive até hoje.
Algumas das propostas
dos candidatos são reduzir a
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Auricchio organiza ações para
tornar cidade bonita e funcional

DISQUE
DENÚNCIA
181
SIGILO ABSOLUTO

Dentro do conceito de smart
cities, o espaço urbano é item
fundamental quando pensado
para se criar uma relação entre
as pessoas e a cidade. O prefeito José Auricchio Júnior adotou
um perfil moderno de gestão,
com planejamento para tornar
São Caetano bonita e funcional,
sempre com aspecto de um
lugar bem cuidado.
Na sua atual administração,
Auricchio organizou ações de
zeladoria urbana, revitalizações de espaços públicos e
criação de novas áreas de lazer
e convivência. “As inovações
tecnológicas têm grande importância no conceito de cidades
inteligentes. Mas também o
urbanismo planejado e organizado tem ganhado cada vez
mais atenção. Por isso, em São
Caetano, lançamos um olhar
para que a limpeza, a beleza
e a funcionalidade do espaço
urbano sirvam e agradem ao
morador”, afirma o prefeito.
PARQUES E PRAÇAS - Os

parques e praças da cidade
têm recebido grande atenção
da Prefeitura. No mês passado,
a Prefeitura iniciou o Wi-Fácil,
instalação de internet grátis
nesses espaços. Em julho de
2018, a cidade ganhou o novo
Parque Espaço Cerâmica Tom
Jobim, numa parceria com o
ParkShoppingSãoCaetano e
sem custos ao município. A
Prefeitura também implantou
o Programa de Revitalização de
Parques e Lagos, que já promoveu melhorias no Espaço Verde
Chico Mendes, no Chiquinho
e no Parque Guaiamu. Atualmente, o Bosque do Povo e o
Pesqueiro Municipal passam
por ampla reforma.
RECAPEAMENTO - Com
investimento da ordem de R$
4,25 milhões (em emendas
parlamentares), o programa de
recapeamento de ruas e avenidas de São Caetano foi iniciado
em julho de 2018. Já passou por
vias como Av. Guido Aliberti e
ruas Santa Catarina e Baraldi.

Fotos: Divulgação/Arquivo

Prefeito e moradores tiram selfie durante a inauguração do Parque Tom Jobim

Dentro do cronograma da Secretaria de Serviços Urbanos
(Sesurb), as melhorias ainda
passarão por toda a extensão
da Av. do Estado e mais trechos
da Av. Guido Aliberti.
EMBELEZA - A aparência de
cidade bem cuidada também
se vale pelo Programa Embeleza São Caetano: serviços de
zeladoria, com manutenção
e melhoria de equipamentos

públicos. Desde o ano passado,
o trabalho já atendeu a 17 praças, 15 unidades de saúde, três
parques e outros 26 próprios
municipais, entre escolas, centros de terceira idade e prédios
administrativos, entre outros.
REMOVE - Ruas livres de
carros abandonados também é
outro benefício à paisagem urbana e qualidade de vida. No início
de 2017, segundo mapeamento

da Secretaria de Mobilidade
Urbana (Semob), São Caetano
tinha 622 veículos abandonados
pelos bairros. Ao implantar o
Programa Remove, a Prefeitura
já conseguiu resolver mais de
90% dos casos. Os carros ainda
nas ruas estão aguardando os
prazos legais, para que o proprietário retire o veículo da rua ou,
caso não o faça, o mesmo seja
removido pela Semob.

Novidade: São Caetano vai ganhar
rede de ciclovia e calçadas verdes

Lago do Chiquinho foi reformado para conter vazamentos

Em setembro, a Prefeitura
de São Caetano teve aprovado pela Câmara um projeto
que trata da contratação de
financiamento junto à Caixa
Econômica Federal por meio
do programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, do
Governo Federal. A proposta
prevê intervenções urbanas
importantes, como a construção de novo terminal de ônibus, implementação de rede
de ciclovias e calçadas verdes

com acessibilidade.
A construção de estação
de passageiros de ônibus no
Centro da cidade será no mesmo local onde fica hoje o atual
terminal central, em frente à
Estação São Caetano da CPTM
(Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos). O atual terminal vai completar 50 anos sem
qualquer reforma de grande
porte. O novo projeto coloca
em prática novidades paisagísticas no entorno, com muito

verde e estrutura funcional.
Estão também previstas
obras de infraestrutura direcionadas para pedestres e
ciclistas. Uma delas é a reconstrução de calçadas nos bairros
Santa Paula, Centro e Santo
Antônio. Nestes locais, os
espaços ganharão infraestrutura para deficientes. O outro
projeto trata-se de construção
de ciclovia nos bairros Santa
Maria, Santa Paula, Centro,
Santo Antônio e Cerâmica.
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São Caetano do Sul lança projeto
da nova ciclofaixa de lazer
Nova ciclofaixa irá passar pela avenida Goiás

USCS abre
inscrições
para vestibular
A Universidade Municipal
de São Caetano do Sul (USCS)
está com inscrições abertas
para o seu vestibular (1º semestre 2019). As inscrições
vão até o dia 5 de dezembro e
a prova ocorre em 9 de dezembro. O valor da inscrição é de
R$ 50,00. Ao todo, mais de 40
cursos de graduação integram
o processo seletivo. Os interessados devem inscrever-se
pelo site (www.uscs.edu.br) ou
presencialmente, no Campus
Barcelona (Av. Goiás, 3400,
Barcelona, SCS), de segunda
a sexta-feira, das 10h às 21h.
Os cursos oferecidos são nas
áreas de Arquitetura, Ciências
Aeronáuticas, Computação, Comunicação, Direito, Educação,
Engenharia, Gastronomia, Negócios, Odontologia, Psicologia,
Saúde, incluindo dois a distância
(Administração e Pedagogia) e
os de Graduação Tecnológica
(máximo 2 anos e meio).

IPEM-SP
realiza
verificação
de taxímetro

Todos os taxistas de todo
Grande ABC deverão passar
até 16 outubro, das 9h às 12h e
das 14h às 16h, pela verificação
periódica anual de taxímetro. Realizada pelo IPEM-SP, o
ponto de partida da ação será
na Rua Senador Queiróz, em
frente à Praça Noemio Spada,
Vila Scarpelli, em Santo André.
Os taxistas autuados por
trafegar com o taxímetro irregular têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. As
multas podem variar de R$
500 a R$ 5.000 mil, dobrando
na reincidência. O taxista deve
agendar o horário de atendimento pelo site do IPEM-SP
(www.ipem.sp.gov.br) e emitir
a GRU (Guia de Recolhimento
da União) para o pagamento
da taxa de verificação.
anuncio_jornal.pdf
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A Prefeitura de São Caetano
lançou no domingo (30/09) o
projeto para criação da CicloLazer, uma nova ciclofaixa de
lazer que terá 5 km de extensão
e percorrerá as avenidas Goiás
e Presidente Kennedy.
A ciclofaixa de lazer, com
funcionamento aos domingos,
é uma alternativa urbana que
proporciona convivência e
opção de uma atividade física
e saudável. “A intenção da
Prefeitura é criar mais opções
de lazer à população e, assim,
propiciar bem-estar e qualidade de vida”, disse o prefeito
José Auricchio Júnior.
O novo trecho de 5 km a ser
criado agora pela Prefeitura vai
ser interligado à ciclofaixa já
existente na Avenida Tijucussu
(1 km) e à ciclovia da Avenida
Presidente Kennedy (1,7 km),
ambas inauguradas em 2011.
As distâncias dos trajetos consideram de ida e volta.
A nova ciclofaixa de lazer
ocupará uma faixa segregada do
leito carroçável (quando a via é
posicionada no canto da pista
convencional para os veículos
automotores). O trânsito dos
veículos não será bloqueado.
Etapas seguintes, preveem a
extensão até as avenidas Nelson
Braido e Fernando Simonsen
(1,8 km) e, numa última fase,
será contemplada a Avenida
Guido Aliberti (2,2 km).
Alex Cavanha/PSA

Santo André amplia
sincronização do farol
em mais 17 cruzamentos

Bairros Paulicéia e Jordanópolis vão receber coleta
Com a evolução da tecno- Caneleiras, incluindo as ruas
logia, cada vez mais rápida e Padre Manoel da Nóbrega e
colaborativa, a Prefeitura de Padre Vieira. Com a instalação,
Santo André ampliará o mo- a ‘onda verde’ dos semáforos
nitoramento de tráfego com a estará presente nesta imporsincronização semafórica em 17 tante via e suas paralelas, na
novos cruzamentos. A cidade região central. A estimativa do
conta com dois sistemas de Departamento de Engenharia
monitoramento, sendo que um de Tráfego (DET) é de um ganho
deles utiliza laços detectores de 25% a 30% no tempo de perinstalados no solo e o outro, curso nos locais onde os sistesensores controlados por câme- mas estão em funcionamento.
Os demais controladores
ra e fibra ótica, que possibilitam
realizar ajustes e configurações de tráfego e de sincronização
personalizadas por meio de um semafórica estão localizados
software. Hoje estão em fun- nos principais corredores viácionamento 63 controladores rios da cidade, na avenida dos
de tráfego, que monitoram e Estados, no trecho entre a rua
sincronizam todos os semáforos dos Alpes até a rotatória da
avenida da Paz; avenida Prestes
em 90 cruzamentos.
O trabalho de ampliação do Maia, entre rua das Silveiras até
sistema de sincronização sema- a avenida dos Estados; na avenifórica teve início na segunda- da Santos Dumont, entre a rua
-feira (1º), abrangendo o eixo Guilherme Marconi e avenida
da avenida Dom Pedro II, desde Dom Pedro I; avenida Giovanni
a rua Catequese, até a rua das Batista Pirelli, no trecho da

23:01

APOIO:

Central de Monitoramento comanda tempo semafórico em 90 cruzamentos

Praça XIV Bis até a rua Manoel
da Nóbrega; na rua Coronel
Seabra, entre a rua Equador e a
rua Marquesa de Santos, além
da avenida Queirós dos Santos,
rua das Figueiras, avenida XV de
Novembro e avenida Industrial.
Os sistemas de sincronização
semafórica instalados na cidade
realizam os cálculos de tempo
mais adequados a cada ciclo
(tempos de verde, amarelo e
vermelho), reduzindo as esperas e os atrasos. Desta forma,

aumenta-se a segurança, a redução nas emissões de poluentes e
o consumo de combustível. Na
Central de Monitoramento há
ainda a presença de operadores
que controlam o funcionamento
dos cruzamentos durante 24
horas por dia. Estes funcionários podem ainda alertar sobre
intervenções, fazer alterações
online nas programações semafóricas, além de armazenar
dados históricos sobre a variação
na demanda de veículos.

O prefeito Paulo Serra destaca a importância de reduzir
o tempo que os motoristas
passam nos cruzamentos, essencialmente em horários de
pico. “Estamos investindo cada
vez mais em tecnologia de fibra
ótica e controle da quantidade
de veículos que circulam nos
principais corredores da cidade.
Com isso todos ganham, pois
permite que o motorista passe
por um trecho maior de vias sem
precisar parar constantemente.
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Venom: anti-herói dos quadrinhos
estreia nas salas de cinema
Venom é um personagem dos quadrinhos do Homem Aranha
Divulgação

Evento
PJ Masks
Divulgação

Venom é uma criatura simbiótica, que se liga ao seu hospedeiro, criando uma identidade única

ParkShopping São Caetano

Até 14/10, o ParkShoppingSãoCaetano, localizado
em São Caetano do Sul, oferecerá uma atração especial
para celebrar o Dia das Crianças. No período, a garotada
poderá se divertir no evento
“PJ Masks”, os super-heróis de
pijamas do desenho animado
da Entertainment One (eOne)
exibido pelo Disney Junior. A
atração conta com um circuito de brincadeiras gratuitas
inspiradas nas aventuras noturnas da série que tem se
popularizado cada vez mais
entre as crianças brasileiras
desde seu lançamento global em 2016. A ambientação
especial convida as crianças
a viver as histórias destes
grandes heróis: Menino Gato,
Corujita e Lagartixo, que na
verdade são três amigos de
6 anos de idade chamados
Connor, Amaya e Greg. À noite, eles se transformam nos PJ
Masks e juntos, combatem o
crime contra vilões enquanto
aprendem lições valiosas. A
animação é produzida pela
eOne e Frog Box e inspirada
na coleção de livros Les Pyjamasques do renomado autor,
francês, Romuald Racioppo.
Evento “PJ Masks” – ParkShoppingSãoCaetano. Endereço: Alameda Terracota,
545, Espaço Cerâmica, São
Caetano do Sul - Informações: 4003-4174.

San Francisco, Estados Unidos. Eddie Brock (Tom Hardy)
é um jornalista investigativo,
que tem um quadro próprio em
uma emissora local. Um dia, ele
é escalado para entrevistar Carlton Drake (Riz Ahmed), o criador
da Fundação Vida, que tem

investido bastante em missões
espaciais de forma a encontrar
possíveis usos medicinais para a
humanidade. Após acessar um
documento sigiloso enviado à
sua namorada, a advogada Anne
Weying (Michelle Williams),
Brock descobre que Drake tem

Cia. Barbixas de Humor
em São Bernardo

feito experimentos científicos
em humanos. Ele resolve denunciar esta situação durante a entrevista, o que faz com que seja
demitido. Seis meses depois, o
ainda desempregado Brock é
procurado pela dra. Dora Skirth
(Jenny Slate) com uma denúncia:

Drake estaria usando simbiontes alienígenas em testes com
humanos, muitos deles mortos
como cobaias.
Curiosidades: O personagem
foi visto em Homem-Aranha 3,
quando foi interpretado por Topher Grace.O filme não faz parte

do Universo Marvel. A história
de Venom se passa em um universo próprio. Os diretores John
Carpenter e David Cronenberg e
os filmes Um Lobisomem Americano em Londres e Os Caça-Fantasmas foram as principais
inspirações da produção.

São Caetano tem evento de
Hip-Hop no ginásio Milton Feijão
Divulgação

Divulgação

Espetáculo será no Teatro Lauro Gomes

Criado, produzido e encenado pela Cia. Barbixas de
Humor, o espetáculo “Improvável” é um projeto de humor
baseado em improvisações.
No espetáculo, um Mestre de
Cerimônias aquece a platéia
com uma pequena introdução
antes do espetáculo interagindo com o público e explicando
como eles poderão influenciar

nas cenas. Na hora das improvisações ele seleciona as
sugestões da platéia e explica
os mecanismos e as regras
dos jogos de improvisação.
Teatro Lauro Gomes - Av.
Helena Jacquey, 171 - Rudge
Ramos - SBC. Vendas dos ingressos pelo site bilheteriaexpress.com.br e informações
CA Produções: 2093-3176.
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Apresentação será no Ginásio Milton Feijão

Hip-Hop é um movimento
que mistura o popular com o
erudito, o novo com o velho, é
paródia e não tem fronteiras,
tendo em sua essência três eixos principais a: musica, a arte
e a dança. Passeando por essas
vertentes, o “ENSANCA”, cujo
nome homenageia sua cidade
sede, visa através do Hip-Hop
engajar a cultura e a responsabili-

dade social. Com início as 15 horas
os participantes terão shows das
bandas: Poesia Acústica, Haikaiss,
Batalha da Matrix e Long Beach
que em parceria com Sandrão
RZO farão um tributo a banda
Charlie Brown JR. Mas não é apenas isso, no evento os participantes irão encontrar diversas obras
de artistas urbanos de diferentes
partes do estado de São Paulo e

também contará com apresentações de break dance. Os valores
de entrada no primeiro lote de
ingressos saem R$ 25 e 1 kg de
alimento não perecível.
Serviço: Local: Ginásio Milton Feijão - Avenida Walter
Thomé, 64 - São Caetano do Sul
- Data: 06/10/2018 - Horário:
15h às 22h. Mais informações:
98100-2588.
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Pronto Atendimento no Taboão
será entregue em março de 2019
Prefeito Orlando Morando apresentou edital que detalha a construção da nova unidade de Saúde

GCM prende
homem que
assediava
mulher em
ônibus
A Guarda Civil Municipal
(GCM) prendeu terça-feira
(02/10) um homem que
assediava sexualmente uma
mulher em ônibus. O crime
foi enquadrado na Lei Tamires, sancionada ano passado, pelo prefeito Orlando
Morando e que prevê multa
de R$ 6.548 ao criminoso.
O Boletim de Ocorrência
(B.O) foi registrado no 1º
Distrito Policial da cidade
e, detalha que o infrator, de
nome Luciano da Silva, 40
anos, assediou verbalmente
e sexualmente uma mulher,
de 20 anos, ao adentrar no
ônibus (165 Bl1), que liga
Parque Represa Billings, em
Santo André, ao Terminal de
São Bernardo.
Ainda de acordo com o
B.O, Luciano sentou-se do
lado da vítima e, de imediato, passou à agressão sexual, com palavras e gestos,
além de se masturbar, o que
levou a percepção de outros
passageiros, que partiram
em direção do infrator para
impedi-lo.
Na sequência dos fatos,
Luciano tentou fugir, mas o
motorista do ônibus fechou
às portas e seguiu sem parar
até a Base da Guarda Civil
de São Bernardo para pedir
socorro. Durante o tempo
de trajeto, os demais passageiros seguiram contendo
o infrator, que buscou fuga
em todos os momentos.
A ocorrência foi bem
sucedida, como o criminoso – já possui passagens na
Polícia por crimes de furto
e roubo –, sendo levado
à delegacia, onde permanece recluso. A infração
foi enquadrada no código
penal 215-A (praticar contra alguém e sem a sua
anuência ato libidinoso
com o objetivo de satisfazer
a própria lascívia ou a de
terceiro: (Incluído pela Lei
nº 13.718, de 2018), e pelo
município na Lei Tamires,
lavrada pela GCM, sob o
valor de R$ 6.548.

O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, apresentou,
segunda-feira (01/10), o edital
para a implantação do Pronto
Atendimento (P.A) no Taboão. A
unidade de Saúde irá funcionar
nas dependências da UBS Taboão, localizada da Rua Paraná,
nº 10, no bairro do Taboão, com
atendimento 24 horas.
Ao todo, 18 novos médicos
e quatro enfermeiros serão
contratados para atuar exclusivamente com os moradores do
bairro. O novo Pronto Atendimento será composto por quatro consultórios médicos, uma
sala de emergência, uma sala
de observação e de triagem.
O ato oficial, que celebrou
a apresentação do edital, ocorreu no próprio bairro, na Praça
em frente ao futuro local de
instalação e teve a presença do
secretário de Saúde, Dr. Geraldo
Reple, do diretor do Departamento de Atenção Básica, Dr.
Rodolfo Strufaldi, do diretor do
Departamento de Urgência e
Emergência, Stefanos Lazarou,
vereadores da base aliada e lideranças do bairro. A publicação
estará no Diário Oficial desta
sexta-feira (05/10).
“O Taboão é um dos bair-

Gabriel Inamine/PMSBC

Além da construção do Pronto Atendimento, UBS será totalmente revitalizada

ros mais afastados do Centro
e do Pronto Socorro Central.
O paciente que necessita de
atendimento médico, não
pode esperar. Hoje, estamos
cumprindo uma das promessas do plano de governo e tornando realidade. Além disso,
reparando um atendimento
que nunca deveria ter sido
tirado da população“, explicou

Nova balsa vai dobrar
capacidade de transporte

o prefeito, referindo-se ao fato
da antiga gestão ter reduzido
o funcionamento de unidade
para o bairro.
O secretário de Saúde, Dr.
Geraldo Reple, enfatizou, que
além da construção do P.A, a
Unidade Básica de Saúde (UBS)
Taboão, também será completamente revitalizada. “Esta
unidade apresenta diversos

problemas estruturais. São rachaduras expostas, problemas
com infiltração, entre outros.
Então, além de oferecer novas
melhorias, iremos consertar o
que não estava bom. Proporcionando assim, uma nova UBS
para melhor atender à população”, disse Reple.
Aceitação – Representando os moradores do bairro, o

comerciante Altieres Yasuda,
destacou a importância do
novo serviço a região.
“Hoje, o Taboão está em
festa e não temos palavras
para agradecer. Há anos esperamos este pronto atendimento e pra ser sincero, estávamos
sem esperança. Hoje, temos
um ótimo motivo para comemorar”, disse.

Prefeito Orlando Morando libera
o Viaduto Castelo Branco
Omar Matsumoto

Omar Matsumoto/PMSBC

Nova embarcação comporta 400 veículos

O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, realizou na
manhã desta segunda-feira
(1º/10) uma vistoria na nova
Balsa João Basso, na sede da
Empresa Metropolitana de
Águas e Energia (Emae) em
São Paulo. O presidente da ETC
(Empresa de Transporte Coletivo), Ademir Silvestre, também
esteva na agenda oficial.
A nova embarcação já está
na água e comporta 40 veículos
e 400 passageiros, o dobro da
atual capacidade (18 veículos e
200 passageiros). Será realizada
uma vistoria por parte da Marinha e, na sequência, a balsa
estará em operação, reduzindo
assim pela metade o tempo de
viagem para os moradores do
pós-balsa, destacou o chefe do
Executivo.
A entrega do equipamento

é um compromisso firmado
pela atual Administração e
garante a melhora da qualidade de vida dos moradores do
Riacho Grande e da região do
pós-Balsa, agilizando o acesso
ao bairro Tatetos, pela Represa Billings. Atualmente a fila
de espera para o uso da balsa
está em torno de uma hora, na
semana, e cerca de três horas,
aos finais de semana.
CONQUISTA - São Bernardo
luta pela ampliação do transporte de passageiros há muitos
anos e somente no mês de
dezembro do ano passado conseguiu oficializar a autorização
da ampliação da balsa.
Na ocasião, o então presidente da Emae, Luiz Carlos
Ciocchi, afirmou que trabalhava
pelas melhorias das condições
de transportes.

Projeto viário faz parte do Corredor Leste-Oeste e ligará a Rodovia dos Imigrantes à Anchieta

A Prefeitura de São Bernardo liberou, na tarde de ontem
(04/10), o trânsito nos dois
sentidos do Viaduto Castelo
Branco. “Depois de quatro anos
de muita espera e - de muito
transtorno -, esta gestão cumpriu o compromisso assumido
e entregou este viaduto. Trata-se de um importante trecho,
que fará a conexão da Rodovia
Anchieta com a Imigrantes.
Essa via, somada às entregas
do Viaduto Mamãe Clory (sobre
a avenida Robert Kennedy),
a duplicação da avenida José
Odorizzi e da Linha Camargo,
ajudará a desafogar o trânsito
na região. Ao entregar este
trecho da obra, no prazo estipulado, mostramos à população
que é possível voltar a acreditar
no Poder Público”, disse o prefeito Orlando Morando.

A obra trata-se de mais um
abandono da antiga administração, por falta de pagamento,
com apenas 16% de execução.
Depois de ampla auditoria
do IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas), o projeto foi
retomado em janeiro de 2018
pela gestão do prefeito Orlando
Morando, que concluiu os 84%
em nove meses. Durante este
período, a obra passou por
entraves, como a desapropriação de 3 metros de um antigo
prédio da Telefônica, no início
da Estrada Samuel Aizemberg,
cuja negociação foi liderada
pessoalmente por Morando.
Com investimento de R$ 37
milhões, com recursos vindo
da Caixa e do CAF (Banco de
Desenvolvimento da América
Latina), a via conta com 200
metros de extensão – com dois

viadutos – cada um com três
pistas de rolamento e 9m de largura. Foi utilizado 3.026,00m³
de concreto, 2.120,00m² de
pavimentação e 28 vigas metálicas. Também foi feita a
readequação de uma alça de
acesso, com 200m de extensão,
e a construção e uma nova alça,
no sentido Imigrantes, também
com 200m. O empreendimento
contou com cerca de 400 operários. As obras de duplicação
da Estrada Samuel Aizemberg
continuam, com previsão de
entrega no fim do primeiro
semestre de 2019.
A região também terá um
corredor de ônibus na Avenida
Humberto de Alencar Castelo
Branco. Esta via ligará o Terminal Metropolitano Piraporinha
e a Praça Giovani Breda, no
bairro Assunção.
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