Distribuição Gratuita

ABC, 15 de fevereiro de 2019| ANO XXVII - Edição 704

facebook.com/jregiao

www.jregiao.com.br

Diretor: Leandro Formigari

Política

S.Caetano

O prefeito de Santo André e
presidente do Consórcio Intermunicipal, Paulo Serra (PSDB),
iniciou as visitas aos Legislativos da região para apresentar
o novo modelo de gestão da
entidade regional.

No próximo sábado (16/02),
acontece mais uma edição da
feira de adoção de cães e gatos
da Prefeitura de São Caetano
do Sul. Interessados podem se
dirigir até o Centro de Controle
de Zoonoses (CCZ).
Pág. 02

Cinema
Na Tijuca da década de 1960,
o jovem Erasmo Carlos alimenta
uma paixão: o rock and roll. Fã de
Elvis Presley, Bill Haley e Chuck
Berry, ele aprende a tocar violão
enquanto vive de sonhos, bicos e
pequenas delinquências.
Pág. 03

Banco de sangue de São Caetano
precisa de doadores Rh negativo

Pág. 05

Arquivo

Doar sangue é um gesto simples e que salva muitas vidas. Por essa razão, o Núcleo
Regional de Hemoterapia Dr. Aguinaldo Quaresma reitera o pedido para que doadores
compareçam com urgência. Todos os tipos sanguíneos são bem vindos, porém o estoque
está em situação crítica para os Rh negativos (A-, B-, AB- e O-). Página 3

Programa Leite é Vida
pode beneficiar até três mil
famílias de São Caetano
São Caetano do Sul realizou a abertura do processo licitatório, em modalidade Pregão
Presencial, que visa a contratação de empresa para fornecimento de leite em pó para os
beneficiários do Programa Leite é Vida. A estimativa é contemplar cerca de 3 mil famílias
com dois quilos de leite em pó por mês. Para receber o benefício, será preciso preencher
critérios como ser residente no município há três anos, no mínimo; ter renda per capita
de, no máximo, um salário mínimo vigente; e ter cadastro ativo na Seais. Página 3

Em estado crítico, banco de sangue do município precisa de doadores

Grande ABC ganha
Batalhão Especial
da Polícia Militar

+pedal

A segunda fase do projeto CicloLazer será entregue à população
neste domingo (17/02). O trecho abrange as avenidas Fernando
Simonsen (até a rua Amazonas) e Nelson Braido. Página 4

Governador João Doria (c) disse que Baep terá padrão Rota

O governador João Doria assinou o decreto que oficializa a
instalação do Batalhão Especial
da Polícia Militar (Baep), em
São Bernardo. A implantação

do Baep deverá ocorrer no
próximo dia 12 de abril. O equipamento tem caráter regional e
atenderá as demais cidades do
Grande ABC. Página 4
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Câmara de São Caetano
assina convênio com o SESC
CMSCS

Na quarta-feira (13), a Câmara de São Caetano do Sul
assinou convênio com o SESC,
possibilitando aos funcionários
da Casa acesso a infraestrutura
oferecida pela entidade. O presidente do Legislativo, vereador
Pio Mielo (MDB) explicou que o
processo teve início com a mesa
diretora eleita para o biênio
2017-2018, tendo sido concluído neste ano com a mesa atual.
“O convênio não faz distinção,
sendo fornecido para todos os
nossos servidores. É mais um
benefício para o funcionalismo
da Casa”, explicou Pio.

Pio, Denise, João Manoel, Parra e Rubira
Ramon Ramos e Pio Mielo unidos em projeto

Ubiratan Figueiredo pede que cardápio da
merenda escolar seja divulgado para os pais
Na tarde de terça-feira
(12/2), o vereador Ubiratan
Figueiredo da ONG (PR) protocolou na Câmara de São
Caetano do Sul indicação para
que o cardápio da merenda
escolar da rede municipal de
ensino seja divulgado e entregue aos pais dos alunos. O texto sugere ainda que o menu
seja padronizado, contendo
quais os alimentos que serão
servidos durante a semana.
"Nosso principal objetivo
é zelar pelo equilíbrio nutricional dos alunos. A distribuição do cardápio aos pais
é essencial para que possa
haver uma orientação quanto aos alimentos servidos
para os seus filhos durante o
período escolar”, afirmou o
autor da proposta, Ubiratan
Figueiredo, que ainda justificou a importância destas

Vereador Ubiratan: "Nosso principal objetivo é zelar pelo equilíbrio nutricional dos alunos"

informações chegarem na
residência dos alunos. “Essa
iniciativa facilita até mesmo
a observação e controle por
parte dos responsáveis por
alunos que sofram de alguma
intolerância ou enfermidade
que envolva o controle ali-

Presidentes das
Câmaras se unem
contra o assédio sexual

mentar”, enfatizou.
Além de relatar quais os
alimentos que serão oferecidos, a publicação também
deverá conter a identificação da data, valores calóricos e nutricionais, e o nome
do nutricionista responsável

pela elaboração do cardápio.
“Acompanhar se o que está
sendo servido é também
uma forma de sabermos o
que foi comprado. Significa
mais transparência no fornecimento da merenda escolar”,
ressaltou o parlamentar.

Consórcio: Paulo Serra inicia visita
aos Legislativos por Diadema

Os presidentes das Câmaras de São Bernardo do Campo
e São Caetano do Sul, vereadores Ramon Ramos (PDT) e Pio
Mielo (MDB), se uniram contra
o assédio sexual no transporte
público. Ambos são autores
dos Projetos de Lei que visam
combater o assédio sexual
no transporte público, em
seus respectivos municípios, e
juntos prometem estimular o
apoio às vítimas e a denúncia
dos abusadores.
O Projeto de Lei de autoria de Ramon Ramos foi apresentado em agosto de 2017 e
obriga a criação da campanha
permanente contra o assédio
sexual no transporte público,
além de conter ações afirmativas, educativas e preventivas. A propositura gerou a
“Lei Tamires”, sancionada
pelo prefeito Orlando Morando, em respeito à uma mulher que denunciou assédio
dentro de um ônibus de São
Bernardo contra um homem,
que filmou suas pernas com o
celular. A Lei também permite
o município multar a prática
do assédio sexual na rede de
transporte coletivo e demais
locais públicos do município.
Já o Projeto de Lei de au-

toria de Pio Mielo foi protocolado em julho de 2018, após
o episódio de uma mulher
que viajava no trem da CPTM
(Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos) sofrer assédio sexual, entre as estações
de São Caetano e Tamanduateí. A proposta visa lançar
campanhas educativas, além
da criação de uma ouvidoria
do transporte para receber
denúncias e encaminhá-las
às autoridades policiais. As
empresas concessionárias
deverão fixar adesivos em
locais visíveis nos terminais e
no interior dos veículos com
orientações sobre as medidas a serem adotadas pelas
vítimas, além de utilizar um
sistema de monitoramento
e sistema via satélite para
identificar os assediadores.
A parceria entre Ramon
Ramos e Pio Mielo foi selada
logo após o registro de mais
um caso de “importunação
sexual”. Desta vez, o crime
aconteceu na madrugada do
dia (06/02), por volta da 0h45,
quando uma promotora foi
assediada enquanto retornava
para a casa, em um ônibus que
liga São Caetano ao município
de São Bernardo.
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Presidente do Consórcio conversa com vereadores de Diadema

questões pontuadas pelos
vereadores como positivas
ao retorno do município ao
quadro de associados do
Consórcio Intermunicipal
Grande ABC estão o Cross
ABC (Centro de Regulação de
Ofertas e de Serviços de Saúde) e os projetos de Mobilidade Urbana, que integram
o viário regional.
“A nossa ideia realmente
é reunificar a região e fazer com que muitas dessas
questões que já foram apresentadas aqui na mesa sejam
efetivadas, convergindo em
melhorias para as cidades,
e que Diadema volte a ter
este pertencimento da região
do ABC, trazendo melhorias
para o dia a dia das pessoas
nas mais variadas áreas”,
destacou Paulo Serra.
O presidente do Consór-
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cio explicou que a saída e
o retorno de Diadema da
entidade passam por uma
discussão que vai ter de ser
feita, e é importante. “Agora,
neste novo modelo, e a partir desta discussão, acredito
que o ABC possa estar unido
novamente e conquistando
muita coisa em Brasília e
também com o Governo do
Estado. São novos governos e
estão muito ávidos por novas
oportunidades, por estreitar
essa relação, por investimentos”, disse o presidente.
Paulo Serra encerrou a visita reforçando estar otimista
com o retorno de Diadema
ao Consórcio. "Reduzimos a
alíquota para 0,15% e sugerimos um parcelamento da dívida consolidada, o que torna
possível a volta do município
à entidade.
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O prefeito de Santo André,
Paulo Serra, que assumiu no
dia 8 de janeiro a presidência
do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC, iniciou nesta
quinta-feira (14) as visitas aos
Legislativos da região para
apresentar o novo modelo de
gestão da entidade regional,
que prevê redução de gastos
e maior efetividade.
Paulo Serra esteve acompanhado do Secretário Executivo do Consórcio ABC,
Edgard Brandão. Segundo o
presidente, o objetivo das visitas às Câmaras Municipais é
de reunificação, para integrar
os sete municípios à entidade,
priorizando ações que destravem projetos em áreas como
Saúde, Mobilidade Urbana e
Desenvolvimento Econômico
para a região.
Em Diadema, entre as
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Prefeitura lança licitação
para o Programa Leite é Vida
Estimativa é contemplar cerca de 3 mil famílias com dois quilos de leite em pó por mês

CCZ tem 31
animais para
adoção neste
sábado
Divulgação

A Prefeitura de São Caetano do Sul realizou, na
última quarta-feira (13/02),
a abertura do processo
licitatório, em modalidade
Pregão Presencial, que visa
a contratação de empresa
para fornecimento de leite
em pó para os beneficiários
do Programa Leite é Vida,
gerenciado pela Secretaria
Municipal de Assistência e
Inclusão Social (Seais).
Segundo o prefeito José
Auricchio Júnior, a estimativa é contemplar cerca de 3
mil famílias com dois quilos
de leite em pó por mês.
“Trata-se de um alimento
básico e fundamental para a
vida de todos”, avaliou. “Encaramos esse projeto como
um investimento na saúde
da população em situação
vulnerável. Esperamos que
em até 30 dias os trâmites
estejam encerrados para
que as famílias possam
suplementar a carência
alimentar o quanto antes”,
esclareceu o prefeito.
“Leite é Vida é um programa de vanguarda, criado

Divulgação/PMSCS

Prefeito José Auricchio Júnior falou sobre a retomada do programa na cidade

em 2009, que está reformatado e fará a diferença na
vida de crianças, idosos e
pessoas com doenças graves”, resumiu o secretário
da Seais, Daniel Córdoba.
Leite é Vida
O programa Leite é Vida
tem como objetivo assegurar alimentação básica

adequada nas fases mais
necessitadas da vida, como
infância e terceira idade.
Para receber o benefício,
será preciso preencher critérios como ser residente
no município há três anos,
no mínimo; ter renda per
capita de, no máximo, um
salário mínimo vigente; e

ter cadastro ativo na Seais.
Poderão requerer os responsáveis por crianças a
partir de 7 até 11 anos e
11 meses, desde que não
possuam irmãos em idade
de participação já beneficiados pelo programa; idosos
com mais de 65 anos, que
possuam alguma doença

grave que necessite da complementação nutricional por
meio do leite; pessoas com
doenças autoimunes e/ou
hepatites virais, doenças
degenerativas ou câncer.
Vale ressaltar que a concessão do benefício tem
caráter temporário e não
gera direito adquirido.

Cachorro para ser adotado

Neste sábado (16/02),
acontece mais uma edição
da Adocão, a feira de adoção
de cães e gatos da Prefeitura
de São Caetano do Sul. Interessados podem se dirigir
até o Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) da Secretaria
de Saúde, na Rua Justino
Paixão, 141, Bairro Mauá,
das 9h às 13h, para conhecer
os sete cães e 24 gatos (13
adultos e 11 filhotes) que
estarão disponíveis para
ganhar novo lar.
Pessoas com mais de 18
anos, munidas de RG, CPF e
comprovante de residência
estão aptas para a adoção.
É orientado que as famílias
levem coleira e guia ou caixa
apropriada para o transporte.
Em 2019, 14 animais já
foram adotados no CCZ. A
Prefeitura reitera que todos
os bichinhos são castrados e
vermifugados.

Taekwondo de
São Caetano
brilha
no Grand
Slam do Rio
Uma das mais importantes competições de taekwondo do país, o Grand Slam
2019, foi realizado no último
fim de semana (8 a 10/2), na
Arena Carioca 1, no Parque
Olímpico do Rio de Janeiro.
Comandada pelos técnicos
Clayton e Reginaldo dos Santos, demonstrando excelente
desempenho, a Equipe de
Taekwondo de São Caetano
do Sul – Two Brothers Team
conquistou 24 medalhas,
sendo 10 de ouro, 7 de prata
e 7 de bronze, garantindo 10
vagas titulares e 7 reservas na
Seleção Brasileira, nas categorias cadete, juvenil e adulto.
Os taekwondistas campeões das categorias cadete
e juvenil também conquistaram vaga para o Pan Americano que ocorre em junho,
em Portland, nos EUA. Já
os vencedores da categoria adulto, irão disputar o
Campeonato Mundial de
Taekwondo que, em sua
24ª edição, será sediado em
maio, na cidade de Manchester, Grã-Bretanha.

Banco de sangue precisa de doadores urgente
Doar sangue é um gesto simples e que salva muitas vidas. Por
essa razão, o Núcleo Regional de
Hemoterapia Dr. Aguinaldo Quaresma reitera o pedido para que
doadores compareçam à Rua
Peri, 361, Bairro Santa Paula, de
segunda a sábado, das 8h às 12h,
com urgência. Todos os tipos
sanguíneos são bem vindos, porém o estoque está em situação
crítica para os Rh negativos (A-,
B-, AB- e O-).
De acordo com a Associação Beneficente de Coleta de
Sangue (Colsan), mantenedora
do Núcleo, o ideal para suprir
a necessidade é de 40 doações
por dia. Para mais informações,
o telefone do Núcleo Regional
de Hemoterapia Dr. Aguinaldo
Quaresma é 4227-1083.
QUEM PODE DOAR?
Para doar, é preciso ter idade entre 16 e 69 anos, pesar
mais de 50 kg, estar em boas
condições de saúde e bem
alimentado – evitar refeição
gordurosa nas três horas que
antecedem a coleta -, e apresentar documento oficial com

foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos
pais ou responsáveis legais e
apresentar cópia do documento de identidade dos adultos.
Caso estejam desacompanhados, além dos documentos com
foto, é preciso apresentar autorização para doação com firma
reconhecida em cartório, que
pode ser retirada no posto de
coleta ou no site colsan.org.br.
Homens podem doar a cada
dois meses, até, no máximo,
quatro vezes no período de um
ano. Mulheres podem doar a
cada três meses, até, no máximo, três vezes no período de
um ano.
QUEM NÃO PODE DOAR?
Segundo o Ministério da
Saúde, estão definitivamente
impedidas de doar sangue
pessoas que tenham passado
por quadro de hepatite após os
11 anos de idade, usuários de
drogas ilícitas injetáveis e quem
já contraiu malária, hepatites B
e C, Aids (vírus HIV), doença de
Chagas ou associadas aos vírus
HTLV I e II.

Divulgação

Banco de sangue de São Caetano do Sul está em estado crítico

Há restrição temporária
para quem está com gripe,
resfriado ou febre (sete dias
após desaparecer os sintomas),
gestantes, mulheres em período pós-parto (90 dias para
parto normal e 180 dias para
cesárea), mulheres em fase de
amamentação (até 12 meses

após o parto), pessoas que
ingeriram bebidas alcoólicas
nas 12 horas que antecedem
a doação, pessoas que fizeram
tatuagem e/ou piercing nos
últimos seis meses (piercing em
cavidade oral ou região genital
impedem a doação), extração
dentária (72 horas), apendici-

te, hérnia, amigdalectomia e
varizes (três meses), transfusão
de sangue (um ano), exames/
procedimentos endoscópicos
(seis meses), vacinação (tempo
variável conforme o tipo de
imunização recebida) e aqueles
que praticaram sexo não seguro
ou com vários parceiros.

Festa Nordestina tem
inscrições abertas para
artistas e profissionais
da gastronomia
Bairros Paulicéia e Jordanópolis vão receber coleta

A maior festa regionalista de São Caetano do
Sul, a Entoada Nordestina,
está com o credenciamento aberto para artistas e
profissionais da gastronomia regional. Os projetos
devem ser inscritos gratuitamente até o dia 22/02,
de segunda a sexta-feira,
das 10h às 17h, na sede
da Secretaria Municipal de
Cultura (Secult), na Avenida Goiás, 600, 4° andar,
Bairro Santo Antônio.
Podem se inscrever pessoas físicas ou jurídicas, com
atuação na área cultural. E,
a partir deste ano, profissionais que comercializam

receitas típicas da gastronomia nordestina também
estão convidados a participar da festa. O evento
acontece entre os dias 22 e
24 de março.
A documentação exigida
está disponível no Edital de
Chamada Pública nº 5/2019,
publicado no Diário Oficial
Eletrônico do município e
nos endereços: mapacultural.saocaetanodosul.sp.gov.
br, saocaetanodosul.sp.gov.
br e facebook.com.br/agendaculturalscs. O resultado
do processo seletivo será
no dia 7 de março, por meio
de lista afixada na sede
da Secult e publicada nos

Festa será realizada entre os dias 22 e 24 de março

mesmos endereços eletrônicos. Em caso de empate,
será dada prioridade para
munícipes.
Os artistas e técnicos
da área cultural poderão
inscrever projetos de música, artes visuais e cênicas,
com temática pertinente ao
evento (cultura popular nordestina), sejam intervenções

de solo, oficinas ou apresentações em palco, com
classificação indicativa livre.
As apresentações musicais
deverão ter, pelo menos,
45 minutos de duração e as
coreografias de dança, de 10
a 15 minutos.
O profissional selecionado para trabalhar nas tendas
de alimentação e bebidas

deverá cumprir o horário de
venda, das 11h às 22h, em
todos os dias do evento. A
seleção dos produtos está
sujeita a aprovação e adequação antes do início da
festa. O valor de cessão de
espaço para a comercialização de gêneros alimentícios
será revertido para o Fundo
Municipal de Cultura.
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São Caetano inaugura novo trecho
de ciclofaixa neste domingo
Em conjunto com a segunda fase da ciclofaixa, será lançado o "Bike SOS Cidadão 156"

Domingo
de lazer na
Kennedy
Com o intuito de promover a socialização, o acesso
ao lazer e à atividade física,
como forma de favorecer o
desenvolvimento integral
das pessoas, incentivando a
prática de diferentes modalidades esportivas, formais e
não formais, o Sesc São Caetano oferece dia 24 de Fevereiro uma série de atividades
relacionados ao universo do
esporte para o beneficio da
saúde e bem-estar.
Atualmente no último
domingo do mês a Secretaria
de Esportes e Turismo do
município de São Caetano
do Sul, convida o Sesc São
Caetano e seus instrutores a
levar atividades esportivas,
recreativas, jogos e brincadeiras oferecidas gratuitamente ao público geral das
9h às 13h, na Rua de Lazer,
localizada na Av. Pres. Kennedy, altura do 2400 - Santa
Maria - São Caetano do Sul,
onde aos domingos encontra
se com o trânsito de veículos
impedido, tornando-se um
grande espaço de ludicidade
e convívio com o outro, um
espaço para a aprendizagem,
troca, prazer e sociabilidade.

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

A segunda fase do projeto CicloLazer será entregue
à população neste domingo
(17/02), em cerimônia a ser
realizada na entrada do Espaço
Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566,
Bairro Cerâmica), às 10h, em
São Caetano do Sul. O trecho
abrange as avenidas Fernando
Simonsen (até a rua Amazonas)
e Nelson Braido. No mesmo
evento, será lançado um recurso
exclusivo de pronto atendimento médico ao usuário das vias
transitáveis por bicicletas: o programa “Bike SOS Cidadão 156”.
Agora, São Caetano passa a
contar com 11,1 km de malha
cicloviária. A etapa inaugurada
neste domingo tem 1,8 km e
se somará aos 6 km da etapa 1
(entre as avenidas Presidente
Kennedy e Goiás), aos 2 km da
ciclofaixa na Avenida Tijucussu
e aos 1,3 km da ciclovia da
Avenida Presidente Kennedy.
Em breve, a CicloLazer ganhará ainda uma nova extensão
de 2,2 km pela Avenida Guido
Aliberti, onde será feita a interligação das duas etapas iniciais,
totalizando 13,3 km.
O horário de funcionamento das ciclofaixas na cidade é

Divulgação/PMSCS

O novo trecho compreende as avenidas Fernando Simonsen (até a rua Amazonas) e Nelson Braido

das 8h às 16h, sempre aos domingos. Segundo o secretário
de Mobilidade Urbana, Geová
Maria Faria, “este novo trecho
representa uma nova opção
de lazer para os moradores e
frequentadores locais”.
BIKE SOS CIDADÃO 156 - A
Bike SOS Cidadão 156, idealizada pela Secretaria Municipal de

Santo André ganha
novas ambulâncias

Saúde, é um serviço prestado
de maneira pioneira e exclusiva
pela Prefeitura de São Caetano.
Baseado no modelo implantado
em Balneário Camboriú (SC),
encabeçado por Bombeiros
Voluntários, o projeto terá
dois socorristas do SOS Cidadão 156 circulando pela
extensão da CicloLazer para

prestar os primeiros atendimentos em caso de acidente a
ciclistas, skatistas, pedestres
ou outros frequentadores.
O acionamento do serviço
pode ser feito pelos telefones
0800-7000-156 ou 156 ou diretamente com os colaboradores que auxiliam os ciclistas e
usuários da ciclofaixa. Durante

a semana, a Bike SOS Cidadão
156 estará à disposição dos
frequentadores do Espaço Verde Chico Mendes nos períodos
vespertino e noturno.
As bicicletas estarão equipadas com desfibrilador portátil, prancha para resgate,
medicamentos e insumos
hospitalares.

São Bernardo terá Batalhão
Especial da Polícia Militar
Gabriel Inamine/PMSBC

Helber Aggio/PSA

O SAMU atende pelo número 192

Dando sequência ao processo de renovação da frota de
veículos da saúde, a Prefeitura
de Santo André entregou na
segunda-feira (11) cinco novas ambulâncias, que já estão
prestando atendimento à população. Todas são do modelo
Sprinter e são equipadas com
rede de oxigênio e ar comprimido, oxigênio portátil, pranchas
longas, GPS, ar condicionado,
infraestrutura elétrica, maca
retrátil, além de mochilas com
materiais para atendimento de
primeiro socorros.
O prefeito Paulo Serra destacou, durante a entrega dos
veículos, o compromisso desta
gestão em oferecer mais qualidade no serviço prestado aos
usuários. “É uma revolução na
frota que tínhamos na cidade,
estamos aumentando a nossa
capacidade de atendimento

com um novo padrão, como
parte da modernização promovida pelo Qualisaúde”, afirmou.
As cinco novas ambulâncias tiveram investimento médio de R$ 195 mil por veículo.
“São totalmente equipadas
para fazer atendimento inter
hospitalar e, se for necessário, atendimento de rua de
urgência. Elas têm todos os
equipamentos necessários
para garantir um atendimento
seguro e de qualidade para o
paciente”, comentou a secretária adjunta de saúde, Rosana
Pereira Madeira Grasso.
A renovação da frota foi iniciada em novembro de 2018 com
a entrega de duas ambulâncias
de suporte avançado do Samu
(Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência) e duas motolâncias.
Novas entregas serão realizadas
nas próximas semanas.

Autoridades presentes na assinatura do decreto do governador João Doria

O governador João Doria
assinou, dia 08/02, o decreto
que oficializa a instalação do
Batalhão Especial da Polícia
Militar (Baep), em São Bernardo. O ato ocorreu no Palácio
dos Bandeirantes e contou
com a presença do prefeito
Orlando Morando, da deputada
estadual eleita, Carla Morando, dos secretários Humberto
Rodrigues (Coordenação Governamental) e coronel Carlos
Alberto dos Santos (Segurança
Urbana), além do presidente
da Câmara Municipal de São
Bernardo, o vereador Ramon
Ramos. Também participou da
solenidade o vice-governador
e secretário de Governo, Rodrigo Garcia, o secretário de
Segurança, General Campos,
o coronel Salles, comandante
geral da PM, e Rui Ferraz, delegado geral da Polícia Civil.

A implantação do Baep de
São Bernardo deverá ocorrer
em 12 de abril, data em que
o governador João Doria completará 100 dias de governo.
O equipamento tem caráter
regional e atenderá as demais
cidades do ABC. “Levaremos
uma força especial padrão Rota,
com atendimento regionalizado
de forma integrada. Isso, sem
dúvida, melhorará a sensação
de segurança do cidadão”, afirmou o governador.
O prefeito Orlando Morando enfatizou a importância do
novo Baep na região, destacando a política de tolerância
zero com o crime instituída
pelo governador João Doria. “O
Baep será implantado em São
Bernardo, mas é um equipamento regional, que irá atender
a todo o ABC. Trata-se de um
importante avanço institucio-

nal, pois este efetivo atenderá
demandas de alto risco em toda
a região. Agradeço, mais uma
vez, o respeito que o governador tem demonstrado à nossa
cidade, autorizando mais um
equipamento que levará mais
segurança às pessoas”, afirmou
o chefe do Executivo. Os Baeps
foram criados para combater
o crime de maneira mais ostensiva no Estado. Nas unidades especializadas, as equipes
atuam de forma semelhante
aos padrões do policiamento
de choque. Cada batalhão terá
entre 265 a 295 PMs, contando
com 30 viaturas e um ônibus.
BAEP SÃO BERNARDO - O
novo equipamento ficará instalado na Avenida Redenção,
no Centro, onde também será
implantado o primeiro Centro de
Operações Integradas de Combate ao Crime (COICC) de São Paulo.

CENTRO AUTOMOTIVO PROFESSOR XARÁ
Desde
1980

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

Rua Santo Antonio, 264 - Centro - São Caetano do Sul - Telefone: 4227-6269
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Inspirado em livro, "Minha Fama de
Mau" resgata sucesso dos anos 60
Filme é projeto que fala da vida do ídolo da Jovem Guarda, Erasmo Carlos
Paprica Fotografia

Sabina faz
aniversário

Erasmo Carlos foi um dos principais ícones que marcaram um grande movimento dos anos 1960: A Jovem Guarda

Musical "Nina Canta"

A Sabina Escola Parque
do Conhecimento de Santo
André, completa 12 anos
de atividade neste mês de
fevereiro. Para comemorar,
haverá uma programação
especial neste final de semana (dias 16 e 17), com espetáculo musical infantil “Nina
Canta” na Tenda Sensorial e
sessões do Planetário criadas para a ocasião.
Sabina - Criada com a
missão de responder a um
dos maiores desafios da
educação contemporânea, o
de transmitir conhecimento
de forma lúdica e prazerosa, a Sabina atua como
um laboratório interativo
das escolas não só municipais, mas também estaduais
e particulares. Durante a
semana, o espaço atende
apenas escolas agendadas,
mas aos finais de semana
e feriados, a Sabina abre as
portas para a população.
Quem visitar a Sabina vai ser
recebido pelo robozinho Bit,
que recepciona os visitantes
logo no entrada, e depois
pode conferir atrações tradicionais como a réplica em
tamanho natural de um Tyranossauro Rex, de 128 metros
de comprimento.
Sabina Escola Parque do
Conhecimento - Endereço:
Rua Juquiá, s/nº, Vila Eldízia
(entrada na altura do nº 135).
Informações: 4422-2000.

Lutando para sobreviver
e se virando com pequenos
trabalhos, o jovem Erasmo
Carlos (Chay Suede) alimenta
uma paixão: o rock and roll.
Fã de Elvis Presley, Bill Halley
& The Comets e Chuck Berry,
ele aprende a tocar violão e
passa a perseguir a ideia de
viver da música. Misturando
talento e um pouco de sorte,
ele conquista a admiração do
apresentador de TV Carlos

Imperial (Bruno de Luca), um
cara influente no meio artístico, e através dele conhece o
cantor Roberto Carlos (Gabriel
Leone), com quem começa a
compor diversas canções. A parceria dá muito certo e o sucesso
logo chega, transformando para
sempre a vida de Erasmo.
Até que demorou. Em meio
a tantos projetos envolvendo
ícones da música popular brasileira, no cinema e no teatro,

era de se estranhar que nada
tenha surgido (até então)
envolvendo a Jovem Guarda,
movimento ícone dos anos
1960 que balançou corações
e mentes dos jovens da época. Minha Fama de Mau vem
suprir esta lacuna, tendo por
base a vida de um dos principais nomes do movimento:
Erasmo Carlos.
Dirigido por Lui Farias, o
longa-metragem é hábil ao

encampar a Jovem Guarda
não apenas como fenômeno
musical, mas também comportamental - especialmente
ao ressaltar ser esta a principal
característica do movimento.
Não se trata de denegrir as
canções e músicos, esforço
empreendido por vários críticos da época, mas de contextualizar o momento do país de
forma a melhor compreender
sua explosão popular, tendo

sempre por base a carreira do
próprio Erasmo. Até por isso,
Minha Fama de Mau foge do
tema político, sequer lembrando o espectador de que os
fatos narrados aconteceram
em plena ditadura militar.
Para este filme, tal informação não importa - o que deixa
ainda aberta a lacuna acerca
do filme definitivo sobre a
Jovem Guarda, em toda sua
abrangência.

Feira da Fraternidade de volta ao calendário de Santo André
Um dos eventos mais tradicionais de Santo André volta ao
calendário festivo da cidade. A
Feira da Fraternidade está programada para os dias 27 e 28 de
abril, das 12h às 22h, no estacionamento do Paço Municipal. O
evento encerra a programação
especial de aniversário do município, que completa 466 anos
no dia 8 de abril.
A iniciativa é coordenada
pelo Núcleo de Inovação Social
(NIS), em parceria com a Secretaria de Cidadania e Assistência
Social. “A Feira da Fraternidade está de volta. Agora, em versão moderna e atual, mas com
a mesma essência do passado:
a solidariedade e o respeito ao
próximo. É o orgulho de ser
andreense sendo resgatado”,
destacou a primeira-dama Ana
Carolina Barreto Serra, que
preside voluntariamente o NIS.
A estrutura prevê 70 bar-

racas, representando diversos
países, que serão ocupadas por
organizações da sociedade civil
sem fins lucrativos. O projeto
foi apresentado no dia 11, no
Prédio do Executivo, a cerca de
40 instituições assistenciais, que
conheceram os detalhes do evento. A feira terá infraestrutura para
abrigar barracas, brinquedões,
food trucks, praça de alimentação, espaço para exposições e
todo o suporte necessário para
realizar um evento deste porte.
“O objetivo da reunião foi
apresentar os moldes do evento. Faremos um chamamento
público por entender ser a
maneira mais democrática de
inclusão destas entidades. Além
disso, resgatar este símbolo da
cidade desperta o orgulho de
estarmos em Santo André, ajudando a nossa gente”, pontuou
o secretário de Cidadania e Assistência Social, Marcelo Delsir.

Helber Aggio/PSA

Projeto foi apresentado pelo primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra
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Qualidade de ensino
de ponta a ponta

PROJETO CORUJA

KIT DE MATERIAL
ESCOLAR

A Prefeitura de São Caetano do Sul não para de investir na área da Educação.
São vários os avanços e as conquistas já alcançadas na rede municipal de ensino,
como creches e escolas cada vez mais modernas e inclusivas.
Ampliou as vagas de ensino integral e conta com oito escolas de Ensino
Fundamental I nesta modalidade.
Investir em Educação é investir por uma vida melhor para toda a comunidade.
Por isso, o investimento em Educação é e continuará sendo prioridade para a
Prefeitura de São Caetano do Sul.
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