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Em uma das disputas mais
acirradas no país, Márcio França (PSB) e João Dória (PSDB)
estão tecnicamente empatados
no limite da margem de erro na
briga para ver quem leva a cadeira de governador do Estado.

O grupo Demônios da Garoa
se apresentará em Santo André
no próximo dia 29 de outubro
(segunda-feira), às 18h30, no
Clube Atlético Aramaçan. O
show celebra os 75 anos de
carreira do grupo.

70

Pág. 02

Pág. 05

anos da Autonomia são
comemorados com homenagens
MEDALHA DOS
AUTONOMISTAS

CMSCS

A manhã do último sábado (20/10)
foi marcada pela emoção. Cerca de 600
pessoas participaram, no Salão Nobre
Professor Roberto Manzo, na Câmara
Municipal, da entrega das Medalhas
dos Autonomistas a 73 personalidades

do município que marcaram suas vidas
pela dedicação em servir e auxiliar no
desenvolvimento de São Caetano do Sul.
A cerimônia marcou a comemoração dos
70 anos da independência da cidade, que
era distrito de Santo André. Página 3
Helber Aggio

Santo André não
terá aumento
de IPTU em 2019
73 personalidades de São Caetano do Sul receberam homenagens na Câmara

viaduto!

Com mais de 60% dos trabalhos concluídos, as
obras de construção do Viaduto da Avenida Rotary,
na região da Praça dos Bombeiros, em São Bernardo,
no Jardim Irajá, seguem em ritmo acelerado.
Página 6

O IPTU (Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana) não terá aumento na cidade de Santo André em 2019. O
anúncio foi feito na terça-feira (23) pelo prefeito Paulo Serra, que
foi à Câmara Municipal apresentar o projeto de lei que trata sobre
a cobrança do tributo para o ano que vem. Página 4

Prefeito Paulo Serra no Legislativo

Ensino Médio continua
sem alterações em
São Caetano do Sul

Leandro Formigari

Estudantes fizeram protesto na Câmara

Após os protestos na segunda-feira (22/10) dos alunos, pais
e professores, a Prefeitura de
São Caetano do Sul decidiu abor-

tar o projeto que levaria o Ensino
Médio da cidade para dentro da
USCS (Universidade Municipal
de São Caetano). Página 4
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Ibope: João Doria tem 53%
e Márcio França, 47%
Reprodução

Candidatos se cumprimentam durante debate
Vereador de São Caetano defende rapidez nas reformas

Ubiratan pede para reformar EMI Maria D’Agostini
O vereador Ubiratan Figueiredo da ONG (PR) apresentou
à Câmara de São Caetano do
Sul duas indicações legislativas
que requer da Prefeitura obras
de reforma e revitalização da
Escola Municipal Infantil Maria
D’Agostini e do Centro Esportivo Erasmo Batissaco, ambos
localizados no Bairro Mauá, que
se encontram há mais de dois
anos em situação de abandono
e sem manutenção.
De acordo com vistoria realizada pelo parlamentar, o prédio,
em que se situa a Escola Infantil
e que atende aproximadamente
150 crianças, encontra-se em
condições precárias e com rachaduras nas paredes, além de

não possuir o Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros (AVCB),
colocando em risco a segurança
dos que lá estão.
“O objetivo é criar condições mais dignas aos alunos
e professores da unidade de
ensino com um projeto de reforma e revitalização de suas
instalações, como banheiros
e playground novos, pintura e
paisagismo. O aspecto geral do
prédio é de desgaste, apresentando problemas genéricos e
não muito diversos encontrados em outros espaços públicos
da nossa cidade, que está perdendo os níveis de excelência
alcançados no decorrer de sua
história”, explicou o vereador.

Vereador quer revitalização de escola

Pio Mielo inova e propõe ação inédita
na Segurança de São Caetano
O município de São Caetano do Sul apareceu em
posição de destaque em
ranking que mostra as cidades paulistas onde os moradores estão mais ou menos vulneráveis à violência.
Segundo a pesquisa, feita e
divulgada pelo Instituto Sou
da Paz, São Caetano do Sul
é a cidade mais segura do
Grande ABC e a sétima do
Estado de São Paulo, conforme dados analisados do
primeiro semestre de 2018.
Além de estar entre as
cidades com menor índice
de violência, comparada a
outros municípios paulistas,
internamente São Caetano
também apresenta tendência de queda na criminalidade: entre março de 2017 e
março de 2018 houve queda
de 31 para 16 registros de
ocorrências de roubo de

Divulgação

Pio quer implementar o programa Esquina Protegida

veículos. Nos demais tipos de
roubo, a queda foi de 77 ocorrências registradas para 44.
Outro destaque da cidade é
no Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, publicado pela
Unesco em dezembro de 2017,
em que São Caetano aparece

70 ANOS DE
AUTONOMIA!
Parabenizamos nossos líderes
Autonomistas pelos 70 anos de
Autonomia desejando que
os sonhos de progresso e
prosperidade continuem a fazer a
grandeza de São Caetano do Sul.
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como a mais segura do país para
jovens entre 15 e 29 anos.
De acordo com o vereador e presidente da Câmara
Municipal de São Caetano
do Sul, professor Pio Mielo
(MDB), para manter os índices
criminais baixos, tem que pro-

ARESM

por planos operacionais de
segurança. Nesta semana,
protocolou indicação para
implementar o programa
“Esquina Protegida”, que
visa contemplar trinta esquinas estratégicas do município, com a presença de uma
viatura de médio ou grande
porte da GCM (Guarda Civil
Municipal), tendo em vista as
devidas condições de engenharia e o mapeamento dos
pontos críticos, bem como
os dados de incidência criminal. “Tal programa possibilitará o trabalho em escala
especial, proporcionando
mais guardas trabalhando
pelos bairros, além das bases da GCM, em pontos estratégicos, em suas viaturas,
sempre em estado de alerta
e prontidão, assim garantindo ainda mais segurança à
população”, justificou.

Associação Recreativa e
Esportiva dos Servidores
Municipais de São Caetano

Parabenizo os funcionários
públicos de São Caetano do Sul
que atendem nossa população
com muita dignidade e respeito.

Presidente da ARESM

planejamento para diminuir
o impacto na vida das famílias e dos alunos. Existem
escolas fechadas há meses
sem ter iniciado a reforma”,
afirma César Oliva.
O vereador citou também
os três milhões investidos pela
USCS na reforma do PS Albert
Sabin, que está com suas
obras atrasadas, assim como
a entrega dos medicamentos
de quimioterapia também
está sofrendo atrasos mesmo após São Caetano do Sul
absorver esta demanda dia
08 deste mês, o que foi uma
ótima iniciativa. “Com relação
ao PS já foram dois prazos de
entrega extrapolados, o próximo está chegando, estamos
acompanhando e cobrando.
Sobre os medicamentos de
quimioterapia, a Secretaria
de Saúde pediu 72 horas para
regularizar todas as entregas.
É preciso regularizar urgentemente, vou acompanhar de
perto este caso”, finaliza Oliva.

HOMENAGEM

Ubiratan Figueiredo e André Martins Alves

No último sábado (20/10), o sócio gestor da empresa
Gato Magro Transportes, André Martins Alves, foi homenageado com a Medalha dos Autonomistas, honraria
concedida pelo Poder Legislativo pelos relevantes serviços
prestados ao município. Fundada em 2003, a transportadora Gato Magro tem sua matriz em São Caetano do Sul e
conta, ainda, com sedes nas cidades de Sumaré, interior
de SP e Catalão, Estado de Goiás. Atua na área de logística,
no ramo de transportes de automóveis 0 KM.

Óptica Baraldi

4224-5057 - 4229-5522
LENTES COSMÉTICAS
Olho de gato - Vermelha - Branca
Azul - Amarela - Verde - Cinza

Traga este
anúncio e ganhe

Condições Especiais
de pagamento para
sócios da ARESM

10%

de desconto

opticabaraldi@gmail.com

• Aviamos receitas médicas
• Lentes de Contato
• Trabalhamos com todos os tipos de armações e lentes
Rua Baraldi, 752 | Centro | São Caetano do Sul

Fundado em 08/04/1991 por PAULO ROBERTO (1938 - 2002)
Diretor e Jornalista: Leandro Formigari MTB 32.463
Diagramação: Jornal da Região - Revisão: Luciana Anaia
Redação e Administração: Rua Santo Antonio, 253 - Centro
São Caetano do Sul - CEP: 09521-160 - Fone: (11) 4221-6682
Site: www.jregiao.com.br - E-mail: redacao@jregiao.com.br

Desde
1972

Laboratório Próprio

28 de outubro
Dia do
Funcionário
Público
rubens do dae

O vereador César Oliva
defendeu na tribuna que as
reformas das Escolas Municipais e Pronto Socorro devem
ser tratadas como prioridade
na cidade de São Caetano
do Sul. O edil comentou
que existem diversas escolas
fechadas para reforma em
que as licitações não foram
finalizadas, situação na qual
os alunos foram transferidos
para bairros distantes, sem
planejamento e sem apoio
de vans para locomoção,
impactando a vida de muitas
famílias. Já outras escolas
que aguardam reforma estão
em funcionamento, porém
sem nenhuma condição, a
exemplo do Rosalvito Cobra.
“Precisamos entender o
que é prioridade em nossa
cidade na área da educação.
Eu entendo que os professores e a estrutura do ensino
devem ser encarados como
base para todo o restante,
por isso pedi celeridade e

auditada

ADJORI SP

Jornais do
Associação dos do de São Paulo
Interior do Esta

Artigos assinados são de
responsabilidade de seus
autores e não expressam,
necessariamente, a
opinião deste jornal.
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O Ibope divulgou na terça-feira (23/10) o resultado da
segunda pesquisa do instituto
sobre o 2º turno da eleição para
governador em São Paulo. O
levantamento foi realizado entre
sábado (20) e terça-feira (23) e
tem margem de erro de 3 pontos, para mais ou para menos.
Nos votos válidos, os resultados
foram os seguintes: João Doria
(PSDB): 53%; Márcio França
(PSB): 47%. Na pesquisa anterior,
João Doria tinha 52% e Márcio
França, 48%. A pesquisa ouviu
1.512 eleitores em 78 municípios
e está registrada no TSE e TRE.

César Oliva quer
celeridade nas reformas
das escolas e PS
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Câmara homenageia personalidades
nos 70 anos de Autonomia do município
A manhã do último sábado (20/10) foi marcada pela
emoção. Cerca de 600 pessoas
participaram, no Salão Nobre
Professor Roberto Manzo, na Câmara Municipal, da entrega das
Medalhas dos Autonomistas a
73 personalidades do município
que marcaram suas vidas pela
dedicação em servir e auxiliar no
desenvolvimento de São Caetano do Sul. A cerimônia marcou
a comemoração dos 70 anos da
independência da cidade, que

Lista dos homenageados com
a Medalha dos Autonomistas
Adílio Inácio da Silva; Adilson
da Silva; Alexandro Messias de
Oliveira; Ambrozio Gimenez Galbiatti; André Garcia de Medeiros; André Martins Alves; Anny
Cristina Giacon Pizzani; Antonio
Augusto Beraldi Brandini; Antonio Blanco Guerreiro; Antonio
Carlos Del Giudice; Ariovaldo
Gonçalves Monteiro; Arlete Sanz
Martins; Carlos Eduardo Bonilha;
Charly Farid Cury; Claudinei
da Silva Magalhães; Cristiane
Ceccato Rocha; Daniel Marcos
Pastorin; Decio Maximiliano
Lorenzini (In Memoriam); Denise
Lacroix Rosenkjar; Disneymar
Anderson Gomes; Douglas Bispo
da Silva; Edson Moreno; Eduardo
Gomes Nogueira; Eliana Peluso
Arroyo Rstom; Evaldo Novelini;
Fernanda Andrea Minutti Navarro; Flavius Antonio Bueno Rubira; Guilherme Rainho Teixeira;
Gustavo Alexandre Asato Higa;
Gustavo Della Colleta Reple;
Humberto Domingos Pastore;
Iliomar Darronqui; Ivo Pellegrino;
João Claudio Chaguri; João Tarcisio Mariani; Joaquim Raimundo

Sobrinho; Jordélio Siles Ledo;
Jorge da Silva Laranjeira; José
Antonio Montilha; José Forte
Pessoa; José Ricardo Sukadolnik;
Karina Margareth Kuniyoshi
Uezato; Leni Arlete Bertolla;
Luiz Gomes de Sousa; Marcia
Benincasa; Marcos Bares Garcia;
Marcos Fliguel; Maria Cristina
Caminotto Chekin; Maria da
Graça Hereda Pinheiro; Maria
Vitória Garcia Molina de Lucena;
Mariane de Chiara; Marina Ivete
Miotto Silva; Mauro Bolgheroni;
Morisa Pardi Garbelotto; Neuza
Toloi Lacava; Oscar Garbelotto;
Paulo Borges Morais; Paulo
Higino Bottura Ramos; Regina Mocchi Rampinelli; Renata
Hioni; Ricardo Fagiani Prates;
Roberto Alves Marangon; Rudolph Kraus Neto; Sílvia Cristina
Petrelli; Silvio Roberto Daidone;
Simone Affonso Galinari; Simone
Regina Gallina; Thiago Reis Auricchio; Vilma Zambon Musumeci;
Vitório Dal´Mas Neto; Wagner
Antonio Natale; Wanderley
Pereira dos Santos; e Zubeide
Marcon Rebelo da Silva.

Fotos: Divulgação/CMSCS

era distrito de Santo André.
“São Caetano se desenvolveu
fruto de um movimento que
completa 70 anos, podemos
imaginar a luta árdua para que,
de fato, chegássemos ao Movimento Autonomista. Era uma
batalha estadual, um conjunto
de municípios se tornaram independentes naquela época”,
explicou o chefe do Executivo,
José Auricchio Junior.
“Gratidão a vocês, pois com
coragem, ousadia e solidariedade ajudaram a transformar São
Caetano do Sul em uma cidade
referência no País. Agora, nesse
momento de polarização na
política, creio na esperança para
que a gente continue lutando, trabalhando, defendendo e amando
nosso município”, disse o presidente da Câmara, Pio Mielo.

Cerimônia marcou os 70 anos da Autonomia de São Caetano do Sul

O líder Autonomista Mário
Porfírio contou um pouco de
história. “Os impostos das indústrias que se instalaram em São
Caetano iam para Santo André,
quando chovia, a gente não
conseguia ir ao baile para dançar

com as garotas de São Caetano.
Não tínhamos pronto socorro,
água, esgoto... Hoje vemos que
o que fizemos não foi em vão. Ficamos contentes com esse novo
momento. Aquela cidadezinha
do passado hoje nos enche de

orgulho”, disse.
Além de Mário Porfírio,
também receberam placas os
líderes autonomistas Mário
Dal´Mas, Desirèe Malateaux
Neto, Nelson Infanti (In Memoriam) e Ettore Dal´Mas.

Graça Hereda Pinheiro

Karina Margareth Kuniyoshi Uezato

Presidente da Câmara, Pio Mielo

Mário Porfírio Rodrigues

André Martins Alves

Daniel Marcos Pastorin

Do passado nos resta
a lembrança de heróis
que souberam te erguer

Autonomistas

anos
De vila sem rede
de esgoto à melhor
cidade do Brasil.

Em 24 de outubro de 1948, mais
de 8 mil pessoasvotaram pela separação
do então subdistrito de São Caetano do município
de Santo André. Este foi o resultado do Movimento
Autonomista. Se hoje nossa cidade tem o melhor IDH
do Brasil, é graças a estes 95 homens e mulheres,
verdadeiros heróis de São Caetano do Sul.
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Ensino Médio não sofrerá
alterações em São Caetano do Sul
Projeto da Prefeitura iria levar alunos para a USCS e abrir mais vagas para o Ensino Fundamental

Policlínica Bom
Pastor será
entregue em
novembro
Com a reforma da estrutura já concluída, a entrega
da Policlínica do Jardim Bom
Pastor se aproxima, entrando
na fase de instalação de mobiliário, equipamentos médicos e
retoques finais. A previsão para
a reabertura do equipamento
é para o início de novembro.
Em conformidade com o padrão Qualisaúde, a unidade
terá atendimento de clínico
geral, pediatra, ginecologista,
dentista, além de procedimentos como vacinação e curativo.
“O local terá o mesmo
padrão das demais que entregamos. Haverá totem para
retirada de senha, o material
da reforma é de primeira
mão, não ficando atrás da
rede particular em nada. Queremos um espaço adequado
para oferecer atendimento de
qualidade à nossa população,
e na inauguração todos serão
convidados para ver de perto
como a estrutura está bonita
e moderna”, disse o prefeito
Paulo Serra, durante vistoria
do espaço.
“Outra novidade que teremos para essa unidade é
reforçar as práticas esportivas
como forma de prevenir doenças. Temos uma população
idosa significativa neste bairro,
então por meio desses grupos
será possível melhorar a qualidade de vida dessas pessoas”,
projetou o secretário de Saúde,
Márcio Chaves.
Dentro do programa Qualisaúde esta será a quarta unidade inaugurada com melhorias
essenciais para a população.
O primeiro de onze equipamentos novos foi a UPA Bangu,
entregue em abril de 2018. Já
em agosto aconteceu a inauguração da Clínica da Família do
Jardim Cipreste. Em setembro,
a prefeitura entregou a Policlínica Campestre.

Após os protestos na segunda-feira (22/10) dos alunos,
pais e professores, a Prefeitura
de São Caetano do Sul decidiu
abortar o projeto que levaria o
Ensino Médio da cidade para
dentro da USCS (Universidade
Municipal de São Caetano).
Segundo o projeto da Prefeitura, alunos das escolas Emefm
(Escola Municipal de Ensino
Fundamental e Médio) Oscar
Niemeyer, EME (Escola Municipal de Ensino) Alcina Dantas
Feijão e Vicente Bastos seriam
transferidos para o campus da
USCS (que fica ocioso durante
os períodos da manhã e tarde)
em uma parceria que seria
firmada entre o Executivo e a
Universidade a partir do próximo ano. Com a transferência,
abririam 1600 vagas no ensino
fundamental 1 e 2 sem a necessidade de construir novas
escolas. Vale ressaltar que a
competência com o Ensino
Médio é dever do Estado. A
Prefeitura de São Caetano é a
única da região que custeia o
Ensino Médio.
Em nota, a Prefeitura confirmou que chegou a realizar

Leandro Formigari

Estudantes do Ensino Fundamental protestaram em frente a Câmara de São Caetano

estudos de viabilidades técnica
e financeira para participar do
projeto da USCS de forma conveniada, no entanto, concluiu que
não participará da ação, que previa a criação de vagas gratuitas
para os atuais e futuros alunos

do Ensino Médio da cidade.
Mais protesto - Centenas
de alunos foram continuar o
protesto na frente da Câmara Municipal na terça-feira,
23/10. Uma comissão de alunos chegou a se reunir com o

presidente da Casa, Pio Mielo
(MDB), o líder do governo, Tite
Campanella (PPS), os oposicionistas Jander Lira (PP) e César
Oliva (PP) para ter garantias de
que o projeto não entraria mais
na pauta do Legislativo.

Na tribuna, Tite Campanella
confirmou que o projeto foi
engavetado. “Fico triste. Pensei
que a comunidade escolar aceitaria o projeto. Diante disso, a
ideia foi abortada”, confirmou
o líder do governo Auricchio.
Helber Aggio/PSA

Santo André
não terá aumento
de IPTU em 2019

Bairros Paulicéia e Jordanópolis vão receber coleta
O IPTU (Imposto Sobre a serviços da cidade, sem esse
Propriedade Predial e Territo- valor atualizado, a gestão
rial Urbana) não terá aumen- procurou realizar ações de
to na cidade de Santo André engenharia financeira", exem 2019. O anúncio foi feito plicou o prefeito Paulo Serra.
nesta terça-feira (23) pelo
De acordo com o prefeito,
prefeito Paulo Serra, que foi as ações contínuas de choà Câmara Municipal apresen- que de gestão vão permitir
tar o projeto de lei que trata que a administração consiga
sobre a cobrança do tributo manter os serviços públipara o ano que vem. A expec- cos, mesmo sem atualizar a
tativa é que a peça passe por PGV. “A administração tem
apreciação dos vereadores e economizado recursos, corseja votada em até 30 dias.
tando gastos desnecessários,
O projeto de lei apre- tirando serviços de prédios
sentado nesta terça-feira alugados, leiloando carros.
estabelece que não ocorrerá Melhoramos também nossa
aumento real dos créditos arrecadação de ISS (Imposto
decorrentes dos lançamentos Sobre Serviço) com medidas
do IPTU para 2019. Ou seja, o para a geração de emprego
valor do tributo será corrigido e renda, e já tivemos a instano ano que vem apenas pelo lação de novos restaurantes,
índice de inflação, medido atacarejo e outros empreenpelo IPCA (Índice Nacional dimentos em Santo André.
de Preços ao Consumidor Tudo isso favoreceu a cidade
Amplo). “Os estudos para no seu incremento de arrecaatualização da PGV [Planta dação”, afirmou.
Genérica de Valores] seguem
O chefe do Executivo
e nós queremos fazer tudo aproveitou também para
com calma para que o mu- citar outras iniciativas renícipe não seja punido. Para centes em favor do Tesouro
conseguir manter as ações e Municipal. “Olhando para

Projeto de lei foi apresentado pelo prefeito Paulo Serra na Câmara de vereadores

o momento econômico do
país, decidimos então não
aumentar o imposto em 2019.
Compensamos do ponto de
vista tributário com as ações
que eu falei antes, ou seja,
sem subir nenhuma alíquota.
Além disso, temos outros dois
projetos aqui na Câmara, já
aprovados em primeira discussão, que contribuirão com
a arrecadação do município:
o Renegocia, que permite
que o devedor regularize sua
situação junto à Prefeitura, e
a Nota Fiscal Andreense, que
faz com que o valor do tributo
permaneça na cidade”.
O projeto entregue na tarde desta terça-feira estende

o efeito da suspensão da Lei
nº 9.968/17, que atualizava
a PGV, até a data de 31 de
dezembro de 2019. A decisão
de não aplicar o aumento
do tributo teve participação
também dos vereadores.
“Foi um ano de muito debate e conversa para sanear
essa questão. Os vereadores
participaram desse processo
e chegamos à conclusão de
que esse gesto era necessário
para a cidade. Recebemos o
documento hoje, ainda não
o lemos, mas provavelmente
apreciaremos dentro de 30
dias”, disse o vereador e presidente da Câmara, Almir Cicote.
Em 2018, a arrecadação

prevista com IPTU é de R$ 286
milhões - o valor ainda não foi
consolidado, pois o ano ainda
não se encerrou. Apesar do
valor expressivo, o Executivo
ainda estima fechar o exercício
com o índice de inadimplência
em 20%, que corresponde a R$
57,2 milhões de déficit para os
cofres públicos.
O valor arrecadado com o
Imposto Sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana é
utilizado para cobrir despesas
do município, tais como ações
de zeladoria, obras, serviços
de saúde, programas de educação e outros equipamentos
públicos voltados ao atendimento da população.
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Fúria em Alto Mar: Gerard Butler
e Gary Oldman estrelam drama
Protagonistas lutam para impedir a 3ª guerra mundial
Divulgação

Show Tributo
a Cazuza
Divulgação

O capitão (Gerard Butler) de um submarino norte americano se une ao fuzileiros navais para resgatar o presidente russo

Fábio Sanchez é Cazuza

Outubro é o mês de aniversário do Atrium Shopping,
empreendimento inaugurado há cinco anos em Santo
André. Para compartilhar a
celebração com os seus frequentadores e o público em
geral, o centro de compras
promove, no sábado, 27 de
outubro, às 19h, um show-tributo a um dos maiores
nomes da chamada "geração
80" do rock e da música popular brasileira: Cazuza.
O show gratuito integra
a programação do Atrium
Music Festival e terá à frente o artista Fábio "Exagerado", o mais conhecido
cover do poeta, compositor
e cantor carioca.
Além de canções memoráveis como "Exagerado",
"Codinome Beija-Flor", "O
nosso amor a gente inventa", "Ideologia" e "O tempo
não para", muitas outras
obras imortalizadas na voz
de Cazuza estarão no setlist, que promete contagiar
a plateia.
Serviço:
Artista: Fábio Exagerado
Quando: 27 de outubro,
sábado, às 19h
Local: Praça de Alimentação do Atrium Shopping
Evento Gratuito
Atrium Shopping: Rua
Giovanni Battista Pirelli,
155 - Santo André - Tel.: (11)
3135- 4500 - www.atriumshopping.com

Depois do desaparecimento
de um submarino americano próximo às águas russas, o Pentágono designa um novo capitão para
o USS Arkansas. Joe Glass (Gerard
Butler) passou boa parte da vida
no mar e é uma lenda entre os
fuzileiros navais. Ao chegar ao

local, a tripulação descobre que o
submarino americano foi abatido
pelos russos. Para não perderem
a razão, os russos sacrificaram um
de seus próprios submarinos para
incriminar os americanos. Desafiando sua tripulação, Glass salva
os sobreviventes da embarcação

Peça infantil é atração
no Chico Mendes

russa. Entre eles, está o Capitão
Andropov (Michael Nyqvist).
Enquanto isso, o Pentágono não
consegue se comunicar com
Moscou. Em busca de resposta,
o Almirante John Fisk (Common)
seleciona um time SEAL para a
missão secreta de se infiltrar na

base naval russa e descobrir o
motivo do ataque. Sob comando
de Bill Beaman (Toby Stephens),
soldados de elite descobrem que
o Presidente russo (Alexander
Diachenko) está sendo mantido
em cativeiro pelo seu próprio
Ministro de Defesa. O Almirante

Durov (Michael Gor) pretende
iniciar a 3ª Guerra Mundial.
Elenco: Linda Cardellini, Gerard Butler, Gary Oldman, Toby
Stephens, Taylor John Smith,
Michael Nyqvist, Caroline Goodall, Common, Ryan McPartlin,
Michael Trucco e Zane Holtz.

Grupo Demônios da Garoa
se apresentam no Aramaçan
Divulgação

Divulgação

A peça aborda a importância da alimentação saudável

São Caetano do Sul recebe
dia 27 de outubro apresentações do espetáculo “Ana e o Super Mipia”. Voltada para crianças de cinco a 10 anos de idade,
a peça aborda a importância
de manter hábitos alimentares
saudáveis. As apresentações,
abertas ao público, acontecem
no Espaço Verde Chico Mendes,
com sessões às 13h, 15 e 17h.
O espetáculo conta a história de Aninha, uma menina
muito ativa e esperta, que ama

assistir aos desenhos animados, mas não gosta de comer.
Um belo dia seu personagem
favorito, um super-herói, mais
conhecido como Super Mipia,
a convida para acompanhar
em suas aventuras e desafios.
Assim, eles ganham consciência
das possibilidades físicas de
seus corpos, compreendendo a importância de ter uma
alimentação saudável para
enfrentar as questões com o
meio ambiente.

Grupo apresenta clássicos dos 75 anos de história

O grupo Demônios da Garoa se apresentará em Santo
André no dia 29 de outubro
(segunda-feira), às 18h30, no
Clube Atlético Aramaçan (Rua
São Pedro, 345, Vila Pires). O
show celebra os 75 anos de
carreira do grupo e faz parte
do projeto Circuito Sescoop/SP
de Cultura. A apresentação em
Santo André conta com o apoio
das cooperativas Coop, Cogem,
Sicredi e Uniodonto do ABC.
O show na cidade é, além de

uma oportunidade de conferir
a maior referência do samba
paulista, uma forma também
de participar do espírito cooperativista. Os ingressos podem
ser trocados por donativos, que
serão entregues ao Fundo Social
de Solidariedade da cidade.
Ingresso: kit de higiene pessoal
(1 pacote com 4 rolos de papel
higiênico, 1 creme dental e 1 sabonete). No repertório do show
não ficam de fora os principais
clássicos de sucesso do grupo,

como “Trem das Onze” e “Saudosa Maloca”. Hoje, formam o
grupo os músicos: Izael (voz e
timba), Sérgio Rosa (voz e afoxé),
Dedé Paraizo (voz e violão 7 cordas), Canhotinho (cavaquinho)
e Ricardinho (voz e pandeiro).
Posto de troca e informações:
Secretaria do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia - Rua
São Pedro, 27 - Santo André . As
trocas serão realizadas apenas
nos dias 24, 25 e 26/10 das 9h
às 20h. Contato: (11) 4452-2064.

ESPAÇO CERÂMICA

Alameda Terracota, 250 - CJ 304

(011) 4224-2000

DERMATOLOGIA - CLÍNICA - ESTÉTICA

WWW.CLINICAAZZI.COM.BR
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São Bernardo realiza mais de 4000
atendimentos em ação "Outubro Rosa"
Durante o sábado, todas as UBSs ficaram abertas para os exames de prevenção

GCM acaba
com furto em
cemitério
A Guarda Civil Municipal
(GCM) de São Bernardo derrubou o esquema de furtos
de placas de bronze no Cemitério da Paulicéia, com a
prisão dos dois criminosos
que estavam atuando nesta
prática há algumas semanas.
Com a nova política de
Segurança, que prioriza o
plano de defesa do cidadão
e dos próprios públicos
de São Bernardo, a GCM
efetuou a ocorrência, após
trabalhar alinhada com a
vizinhança, que também
apontou para a atividade suspeita. O Boletim de
Ocorrência foi registrado
no 2º Distrito Policial da
cidade e ainda verifica-se
a condição de mais criminosos atuarem junto aos
infratores presos, Weverson
Fernandes de Souza, 42
anos, e Alex Benedito da
Silva, 36 anos. Nos objetos
recuperados, inúmeras placas de bronze – utilizadas nos
jazigos, com os descritivos de
cada família. Os infratores,
já com passagem por outros
crimes, foram enquadrados
no artigo criminal 155 – de
furto qualificado.

O plano da Prefeitura de São
Bernardo, no sábado (20/10),
em abrir as 34 Unidades Básicas
de Saúde, para as mulheres, em
exames preventivos da campanha do “Outubro Rosa”, realizou
4.007 atendimentos. Os procedimentos promovidos foram ao
câncer de mama e colo de útero.
“A cada ano melhoramos a
nossa meta de atendimentos.
Sem contar que tivemos que
abrir as unidades antes do
horário previsto, devido às
filas de espera. A população
está se conscientizando sobre a
importância da prevenção e dos
benefícios do diagnóstico precoce”, comentou o prefeito de São
Bernardo, Orlando Morando,
que esteve na UBS Pauliceia
durante o sábado, acompanhado do Secretário de Saúde, Dr.
Geraldo Reple, e do diretor do
Departamento de Atenção Básica, Dr. Rodolfo Strufaldi.
As Unidades Básicas de
Saúde com maior público foram
a UBS São Pedro, UBS Baeta e
UBS Ipê. Sendo que a UBS São
Pedro chegou a registrar 320
coletas de Papanicolau e 90 pedidos de mamografia. O câncer
de mama é a doença com maior
índice de mortalidade entre
as mulheres e o diagnóstico
precoce, além de fazer toda a

Omar Matsumoto/PMSBC

Prefeito Orlando esteve presente na UBS Paulicéia

diferença no tratamento, pode
aumentar as possibilidades
de cura. São Bernardo vem
investindo nas opções de tratamentos e oferecendo mais
qualidade de vida as pacientes
diagnosticadas com a doença.
A cidade conta com o Centro
de Atenção Integral à Saúde
da Mulher (CAISM) e atende,
em média, 3.000 pacientes por
mês. No espaço, além de aten-

Grande Alvarenga
recebe infraestrutura

dimento clínico, essas mulheres
são acompanhadas por uma
equipe multiprofissional, composta por psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes
sociais, entre outros.
Conscientização e cuidado - Desde o início do mês de
outubro, a secretaria de Saúde
vem realizando nas UBS ações
de conscientização sobre o câncer de mama. Palestras, rodas

de conversa e grupos de apoio
foram criadas nas unidades de
Saúde a fim de discutir o tema.
Além das UBSs, as Policlínicas
Centros e Alvarenga também
desenvolveram ações em prol
do “Outubro Rosa”. Aos finais
de semana, até o dia 8 de dezembro, incluindo o feriado,
serão realizados mutirões de
ultrassonografia. Na ocasião, as
pacientes entre 50 a 69 anos,

agendadas para o ultrassom e
que não fizeram o exame de
mamografia neste ano, poderão
realizar o procedimento, sem
necessidade de agendamento
prévio. Todas as pacientes que
apresentarem alterações nos
exames de mamografia serão
encaminhadas para iniciar tratamento no CAISM, localizado
na Rua Brasil, 350, no bairro do
Rudge Ramos.

Avançam as obras do
Viaduto da Avenida Rotary
Omar Matsumoto

Ricardo Cassin/PMSBC

Zig-Zag
Disque ajustes e
consertos de roupas

ATENDIMENTO
2ª a 6ª das
08 às 17 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

917 pessoas serão beneficiadas diretamente

A Prefeitura de São Bernardo
autorizou na noite desta terça-feira (23/10) o inicio das obras
de implantação de infraestrutura
pública para a produção de 130
unidades habitacionais destinadas à realocação de famílias
do núcleo Alvarenga Peixoto,
situado na região do Grande
Alvarenga. A ordem de serviço
assinada pelo prefeito Orlando
Morando inclui a elaboração
de projetos executivos complementares, canalização aberta
do córrego, abertura de via
entre as ruas Imola e Alvarenga
Peixoto e implantação de redes
de água potável e esgoto. Está
prevista ainda a construção de
parque linear com playground,
bancos, mesas de jogos, quadra
de futebol e brinquedos para
as crianças. Serão 917 pessoas
beneficiadas diretamente. As

obras terão custo total de R$
5,94 milhões e serão executadas com recursos próprios
e repasses federais, por meio
da Caixa Econômica Federal.
A previsão é que os serviços
sejam concluídos dentro de 12
meses. Já a edificação das unidades terá início em 2019, com
previsão de conclusão em 2021.
Situado em área de manancial, o conjunto de obras faz
parte do projeto de urbanização
integrada dos núcleos do bairro
Alvarenga (Sítio Bom Jesus, Alvarenga Peixoto, Divieia/Pantanal e
Jardim Ipê), denominado PAC Alvarenga. O projeto irá beneficiar
milhares de famílias da região,
por meio da produção habitacional, consolidação de domicílios,
regularização fundiária, além de
implantação de parque público e
infraestrutura geral.

Viaduto faz parte do projeto do Corredor Leste Oeste e conectará as avenidas Rotary e Luiz Pequini

Com mais de 60% dos trabalhos concluídos, as obras
de construção do Viaduto da
Avenida Rotary, na região da
Praça dos Bombeiros, em São
Bernardo, no Jardim Irajá, seguem em ritmo acelerado. Na
manhã desta segunda-feira
(22/10), o prefeito Orlando
Morando realizou vistoria no
local e acompanhou a execução
dos serviços.
Durante a visita, o chefe do
Executivo destacou os benefícios da obra. “O viaduto ficou
abandonado por muitos anos
e foi retomado pela atual Administração no começo deste
ano. Atualmente temos mais
de 150 operários trabalhando
e a previsão é de entrega entre junho e julho de 2019. É
uma obra que vai melhorar o
trânsito e a Mobilidade Urba-

na da região central da nossa
cidade”, afirmou.
Atualmente, as equipes
trabalham em cinco pontos na
região realizando intervenções
como estruturação de pilares,
caixa de pavimento, concretagem, escavação e drenagem.
O viaduto faz parte do projeto do Corredor Leste Oeste e
conectará as avenidas Rotary
e Luiz Pequini, transpondo a
praça e aliviando o fluxo de veículos que circulam na rotatória,
que dá acesso a cinco avenidas
ramificadas para diversos bairros de São Bernardo.
A ponte, quando concluída, terá extensão de 330
metros e quatro faixas de
rolamento, sendo duas para
cada pista, privilegiando a
passagem do transporte público e fazendo a conexão

com os futuros corredores exclusivos em obras na cidade.
Em agosto, a Prefeitura concluiu o transporte das 14 vigas
metálicas que darão sustentação ao viaduto, o que ajudou
no avanço do projeto. Todo o
equipamento foi alvo de auditoria do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT).
RETOMADA - Orçado em
R$ 81,5 milhões, o projeto foi
abandonado em 2015, com
52% de execução, após exaurir
repasses de aproximadamente
R$ 42,4 milhões da União. A
continuidade da construção
foi viabilizada por empréstimo
captado junto ao Banco de
Desenvolvimento da América
Latina (CAF), no ano passado, e
que garante a aplicação de mais
R$ 39 milhões para a conclusão
do empreendimento.

CENTRO AUTOMOTIVO PROFESSOR XARÁ
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• INJEÇÃO • MOTOR • FREIO • SUSPENSÃO
• TRANSMISSÃO • TROCA DE ÓLEO
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