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Cinema

Pouco antes da sessão
ordinária da Câmara de São
Caetano do Sul os vereadores
receberam a visita do prefeito
da cidade José Auricchio Júnior.
Dezesseis parlamentares estiveram presentes no encontro.

A Prefeitura de São Bernardo iniciou nesta semana a
convocação dos primeiros candidatos aprovados no concurso
público lançado no ano passado
para preenchimento de 782
vagas na administração.

Caco Antibes sai da prisão
e planeja mais um golpe que
envolve a família mais famosa
do Largo do Arouche: Vavá, Cassandra, Ribamar e Magda. Sai de
Baixo - O Filme estreiou dia 21 de
fevereiro nos cinemas.
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Santo André lança
projeto Escola Segura
A Prefeitura de Santo André lançou na Emeief Cidade
Takasaki, no Jardim Alzira Franco, o projeto Escola Segura.
A iniciativa tem, entre suas diretrizes, implementar ações
educativas que alertem sobre a questão da violência
contra crianças e adolescentes e reforçar a segurança nas
unidades escolares, por meio de rondas da GCM (Guarda

Civil Municipal) e monitoramento eletrônico.
As rondas da GCM serão realizadas por guardas especializados em policiamento comunitário escolar, treinados
em uma formação específica para esta finalidade, e contarão com o incremento das oito novas viaturas adquiridas
recentemente pela Prefeitura. Página 3

Políticos tentam evitar
o fechamento da Ford
O governador João Doria se reuniu na quinta-feira (21)
com diretores da montadora norte-americana Ford para
discutir o fechamento da fábrica de veículos de São Bernardo
do Campo. O Estado se comprometeu em ajudar a Ford a
buscar um comprador para o pólo. Página 2

Prefeito Paulo Serra participou do lançamento do projeto

SCS atinge superávit
recorde e recupera
credibilidade

+doação
O Hospital da Mulher de Santo André
está precisando de frascos de vidro
para estocar o leite recebido. Página 4

Prefeito Auricchio durante evento no Palácio da Cerâmica

A Prefeitura de São Caetano do Sul anunciou a consolidação dos números financeiros do exercício de 2018. O
dado de maior destaque é o

superávit de R$ 44,3 milhões,
o maior da história do município. Outro ponto de valor é
a reconquista da credibilidade
no mercado. Página 3

ABC, 22 de fevereiro de 2019

Jornal da Região

02

ABC Político

Rodrigo Garcia recebe
Auricchio e Thiago em SP
Atendendo a convite do vice-governador Rodrigo Garcia, o
prefeito José Auricchio Júnior, de
São Caetano, e o deputado estadual Thiago Auricchio estiveram,
quarta-feira (20/02), no Palácio
dos Bandeirantes, em São Paulo.
Na reunião, trataram de segurança, mobilidade urbana e saúde. O
deputado destacou a mobilidade
urbana como questão de grande
relevância para o ABC. “Tratamos
de pautas sobre a Linha-18 do
Metrô e a Avenida do Estado,
que foram prontamente acolhidas
pelo vice-governador”, disse o
deputado Thiago Auricchio.

Divulgação

Auricchio, Rodrigo e Thiago
Vereadores e prefeito na sala da presidência

Projeto de Lei propõe guarda responsável
de animais como conteúdo escolar
O projeto de lei 496/2019
do vereador Ubiratan Figueiredo da ONG (PR) autoriza
a inclusão do tema “Guarda
Responsável de Animais”
como conteúdo nas escolas
da rede municipal de ensino.
O objetivo é ampliar a educação ambiental voltada para o
bem-estar de animais domésticos, abordando conceitos
como adoção consciente,
guarda responsável e importância da castração para evitar
a superpopulação de cães e
gatos abandonados nas ruas.
Para despertar nos professores e alunos um senso
crítico quanto as questões
voltadas à promoção do
bem-estar animal e orientação na guarda responsável
de animais domésticos de
companhia, a proposta prevê
atividades extraclasse como

Vereador Ubiratan Figueiredo é o autor do PL

palestras com profissionais
veterinários e representantes de ONGs, visita agendada
ao Centro de Controle de
Zoonoses – CCZ.
Segundo o autor, o intuito de passar aos estudantes as primeiras noções de

Prefeito José Auricchio
visita Câmara de
São Caetano do Sul

adoção consciente e guarda
responsável dos animais de
estimação é promover uma
“cultura de solidariedade
para com todas as formas
de vida, sensibilizando os
alunos, professores e a comunidade. Estaremos assim

criando uma base sólida
para que as futuras gerações
tenham plena compreensão
de uma convivência harmoniosa e respeitosa com os
animais, evitando com certeza abusos e maus-tratos”
afirma o vereador.

João Doria atua para evitar
fechamento de fábrica no ABC

Governo do Estado de São Paulo

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio
Júnior (PSDB), visitou os
vereadores na terça-feira
(19), com recepção na sala
da presidência da Câmara.
O encontro de cordialidade tratou de temas atuais
da cidade, como o esforço
do município para a manutenção da GM e a forte
tempestade que atingiu a
cidade na sexta-feira (15).
“Pretendo tornar essa
visita mais frequente, mantendo a proximidade dos
poderes, sem prejuízo de
suas independências. Primeiro, porque sempre somos bem recebidos aqui e
também por nos mantermos integrados em relação
aos assuntos do município”, afirmou o prefeito.
Dos 19 vereadores, 16
estiveram presentes. Não
compareceram a bancada
do PP com Chico Bento
e Jander Lira e Sidão da
Padaria (MDB). “Todos
foram convidados num
ato institucional do prefeito Auricchio de extrema
grandeza e gentileza”,
disse Pio Mielo. Em conversa com a imprensa, o
prefeito falou sobre outros temas como a saída
da Ford de São Bernardo
e a discussão com a GM.
“A proposta da Prefeitura
para a GM está em estágio
avançado. Estão em fase
final as tratativas sobre
eventuais benefícios do
município e investimentos
da empresa. Esta semana
ainda devemos publicar
de forma oficial”. “Sobre a
Ford posso dizer que não
é agradável para a região

e para o país uma notícia
dessa. Esperamos que seja
possível sua reversão e me
coloco solidário ao município de São Bernardo”.
Questionado sobre a
Reforma Administrativa
que deveria chegar nesta
semana o prefeito explicou
o atraso. “Alguns ajustes
precisaram ser feitos e não
daria tempo para trazermos para a Câmara hoje
(terça-feira), mas deve ser
entregue até quinta, com
todos os detalhes”.
Sobre a forte tempestade que atingiu o município
na última sexta e no sábado derrubando cerca de
150 árvores e destruindo
boa parte do campus Barcelona da USCS (Universidade Municipal de São
Caetano do Sul) Auricchio
aproveitou para agradecer
o empenho dos funcionários em limpar logo a
cidade. “Técnicos do INPE
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) estão
estudando que fenômeno foi esse, com ventos
de grande velocidade,
que provocou muitos danos materiais, mas graças
a Deus nenhum ferido.
Estamos estimando os
prejuízos nos próprios
municipais, houve uma
grande perda patrimonial
na USCS. Quero agradecer
e parabenizar a toda a
equipe da Prefeitura que
trabalhou intensamente
durante todo o fim de semana, conseguindo reorganizar a cidade e atender
a todas as famílias que
tiveram suas casas atingidas”, finalizou o prefeito.

Entrevista coletiva após reunião com a direção da Ford, com presença do governador João Doria, do secretário
de Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, e do Prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando

Rogelio Golfarb. Também
participaram do encontro
o vice-governador Rodrigo
Garcia, o secretário de Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, e o prefeito
de São Bernardo do Campo,
Orlando Morando.
“O objetivo da reunião
foi, evidentemente, a preservação de empregos. Foi
uma atitude de governo, fui
eu que os procurei”, afirmou
Doria, em referência ao contato com diretores da fábrica
norte-americana. “O governo
de São Paulo vai ajudar a
Ford a encontrar um comprador para o parque fabril de
São Bernardo”, acrescentou.
Os contatos do governo
com potenciais investidores
interessados em assumir a
fábrica do ABC já começam
na próxima segunda-feira

Expediente
Editora de Jornais e Revistas AF Ltda ME - CNPJ: 05.909.599/0001-02

(25). A meta é buscar outra
montadora de automóveis
que possa absorver os cerca
de 1.600 funcionários da
linha de montagem. “O governo não fará imposições à
compradora. Nós vamos buscar uma solução de mercado
ao lado da Ford”, concluiu o
Governador, que classificou o
encontro desta quinta como
“positivo e construtivo”.
Com o acordo costurado
no Palácio dos Bandeirantes,
a Ford se propõe a manter
2.880 empregos diretos em
São Paulo. Além dos 1.200
funcionários que continuarão
na sede administrativa em
São Bernardo, a montadora
emprega 1.260 pessoas na
fábrica de Taubaté, 250 no
campo de testes de Tatuí e
170 no centro de distribuição
de Barueri.
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O governador João Doria
(PSDB) se reuniu nesta quinta-feira (21) com diretores
da montadora norte-americana Ford para discutir o
fechamento da fábrica de
veículos de São Bernardo
do Campo. O Estado se
comprometeu em ajudar a
Ford a buscar um comprador
para o pólo e a montadora
aceitou a contrapartida de
manter os 1.200 funcionários na sede administrativa
do ABC Paulista e não fazer
m u d a n ça s o u co r te s d e
empregos nas unidades de
Taubaté, Tatuí e Barueri.
A decisão foi tomada durante encontro entre Doria
e o CEO da Ford América do
Sul, Lyle Watters, e o Vice-Presidente de Assuntos Governamentais, Comunicação
e Estratégia da montadora,
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Prefeitura de Santo André
lança projeto Escola Segura
Medidas incluem ações educativas com pais, alunos, professores e GCMs

Auricchio
atende
pedido de
Albuquerque
Divulgação

A Prefeitura de Santo André
lançou na segunda-feira (18),
na Emeief Cidade Takasaki, no
Jardim Alzira Franco, o projeto Escola Segura. A iniciativa
tem, entre suas diretrizes,
implementar ações educativas
que alertem sobre a questão
da violência contra crianças
e adolescentes e reforçar a
segurança nas unidades escolares, por meio de rondas da
GCM (Guarda Civil Municipal)
e monitoramento eletrônico.
As rondas da GCM serão
realizadas por guardas especializados em policiamento
comunitário escolar, treinados em uma formação específica para esta finalidade, e
contarão com o incremento
das oito novas viaturas adquiridas recentemente pela
Prefeitura. Dentro da sala de
aula, a metodologia se aplicará de forma a contemplar
a distribuição de cartilhas e
jogos educativos aos alunos e
professores da rede municipal
de ensino, que serão capacitados também a reconhecer
casos de violência contra as
crianças. Demais materiais

Helber Aggio/PSA

Prefeito Paulo Serra em momento "selfie" com as crianças

educativos serão disponibilizados para a população, como
banners, flyers e outdoors em
pontos estratégicos da cidade.
O prefeito Paulo Serra destacou, no lançamento do Escola Segura, as medidas em
andamento por mais educação
e segurança da população.
“A grande e única saída que

deixamos plantada neste lançamento é a educação, o respeito
e a atenção às nossas crianças.
Estamos tomando atitudes firmes e corajosas neste sentido.
Entregamos novas viaturas,
temos 30 novos GCMs nas ruas
e teremos mais 220 até o final
do próximo ano, fazendo de
Santo André uma das cidades

com a maior corporação de
guardas do Brasil. Ainda neste
ano teremos alarme e monitoramento em todas as escolas e
unidades de saúde da cidade.
Isso é investimento em gestão
e tecnologia, para que a semente plantada da consciência
cidadã germine”, pontuou.
A instalação das câmeras,

como projeto piloto, já teve
início pela creche Maria Campos Santos, no Jardim Marek,
e no Cesa Jardim Irene, complexo educacional composto
por Emeief, creche e centro
comunitário. Em outras unidades, como na Emeief Cidade
Takasaki, foi instalado alarme
com sensor de presença.

Eduardo visitou o fórum

O advogado Eduardo Albuquerque conseguiu uma
importante vitória para os
estudantes das redes municipal e estadual de São
Caetano do Sul. Em visita ao
fórum daquele município na
semana passada, Albuquerque constatou que houve
um significativo avanço na
emissão de AVCBs (Autos de
Vistorias do Corpo de Bombeiros) naquelas instituições
educacionais.
"Começamos a intervir
nessa questão em julho de
2018, quando 51 das 61 escolas não cumpriam as normas.
Agora, em 2019, dezenove
já estão seguras. Na parte
restante, o laudo deve ser
emitido em breve", comemorou Eduardo, lembrando que
a ausência desses poderia
representar um risco.
Ainda nesse sentido, o
advogado encaminhou uma
petição no Fórum de São
Caetano, na última terça, 19
de fevereiro, solicitando que
a prefeitura protocolasse os
laudos já emitidos.

Anhanguera
retoma
atendimentos
para a
comunidade
As unidades da Anhanguera no ABC retornaram
suas atividades e estão
com inscrições abertas para
receber a comunidade nas
Clínicas de Fisioterapia,
Psicologia e Nutrição, nos
Núcleos de Práticas Jurídicas, Hospital Veterinário
e no projeto Resgatando
Memórias, voltado para a
terceira idade.
As atividades são desenvolvidas por alunos e
funcionários das unidades.
Dessa forma, todos os envolvidos serão beneficiados: os alunos por terem
a oportunidade de colocar
em prática os conceitos
aprendidos em sala de aula,
e a comunidade, que conta
com serviços de qualidade.
Para mais informações
e inscrições ligar para
os telefone 4362.9036 /
4362.9037.

Prefeitura de São Caetano atinge superávit recorde
A Prefeitura de São Caetano do Sul anunciou, quinta-feira (21/02), a consolidação
dos números financeiros do
exercício de 2018. O dado de
maior destaque é o superávit
de R$ 44,3 milhões, o maior
da história do município.
Outro ponto de valor é a reconquista da credibilidade no
mercado.
Com gestão séria e transparente, a Prefeitura saiu de
um cenário de déficit, em
janeiro de 2017, para o atual
momento. O prefeito José Auricchio Júnior determinou as
ações de contingenciamento
e recuperação de receita, para
que a cidade retomasse seu
equilíbrio fiscal. “Conseguimos, e faço um agradecimento
especial a toda a Administração
Municipal e à população, que
reconheceram o sacrifício e se
empenharam”, afirma.
Auricchio destaca que os
frutos passam a ser colhidos
a partir de agora. “Como

resultado desse processo,
estamos retomando o crescimento da cidade. Os investimentos vão trazer grandes
obras e melhorias que, em
breve, se tornarão mais visíveis e perceptíveis pela
população”, diz o prefeito.
CREDIBILIDADE - Com o
aumento das notas de risco,
São Caetano do Sul reconquistou sua credibilidade
entre as instituições financeiras. Assim, pode conseguir
mais investimentos para a
cidade. “Este momento é
um divisor de águas. É um
orgulho entregar o município
no azul. Com essas ações, o
prefeito Auricchio deixa as
contas equilibradas hoje e,
o que é melhor, com boas
perspectivas para o futuro”,
comenta o secretário municipal da Fazenda, Jefferson
Cirne da Costa.
As notas de risco tiveram
evolução significativa, de 2016
para 2018: Secretaria do Te-

PMSCS

Prefeito José Auricchio e o secretário da Fazenda Jefferson Cirne da Costa

souro Nacional – Capag, de
C para A; Banco do Brasil, de
C para A/B; Caixa Econômica
Federal, de C para BBB. O prefeito e o secretário assinaram,
nesta quinta, o Balanço Patrimonial 2018, no qual estão
presentes números com o

superávit de R$ 44,3 milhões.
INVESTIMENTOS - A recuperação fiscal da Prefeitura
permitirá investimentos importantes, principalmente em
Saúde, Educação, Mobilidade
Urbana e Saneamento. “Além
da capacidade própria de in-

vestimento, também estamos
buscando financiamentos,
inclusive internacionais. A
partir do segundo semestre
estaremos assinando contratos de obras importantes
para a população”, afirma o
prefeito Auricchio.

DAEE

Consórcio reforça
pedido de manutenção
e limpeza de piscinões
O Consórcio
Intermunicirepresentante
Bairros
Paulicéia e Jordanópolis
vão recebertécnico
coleta para
pal Grande ABC, a partir da que o GT possa manter condemanda do GT Drenagem tato constante, melhorando
Urbana, participou na última assim comunicação entre as
quinta-feira (21) de encontro prefeituras e o DAEE.
com o superintendente do
O diretor de Obras do
Departamento de Águas e DAEE, Francisco Loducca, inEnergia Elétrica (DAEE), Hei- formou que o contrato para
tor Brandão, para apresentar a limpeza e manutenção está
o relatório de situação dos vigente durante todo o ano
piscinões no Grande ABC, com de 2019 e se comprometeu a
a indicação de priorização de informar o cronograma para
limpeza e manutenção nos que os municípios possam
equipamentos que se encon- acompanhar os serviços.
O órgão também atendeu
tram em estado mais crítico.
O Consórcio ABC esteve à solicitação do Consórcio
representado pelo Secretário e designou o engenheiro
Executivo Edgard Brandão responsável como ponto de
Júnior e pela Coordenadora contato com os municípios.
de Programas e Projetos, Lívia Os técnicos do Estado tamRosseto. Durante o encontro, bém apresentaram relatório
a entidade regional também dos trabalhos realizados em
solicitou a indicação de um 2018 na região.

Equipe técnica do DAEE também participou da reunião

Heitor Brandão destacou
que a proximidade com os
representantes dos municípios
é de extrema importância também para o Estado e agradeceu
a presença de representantes
do Consórcio, o que contribui
para estabelecer um canal
permanente de comunicação
com o Grande ABC.
Edgard apresentou também demandas recorrentes

da região, como a necessidade de desassoreamento do
Tamanduateí e a importância
de retomada do projeto de
canalização do Córrego do
Oratório, obra que beneficia
os municípios de São Caetano do Sul , Santo André e
Mauá e também a capital São
Paulo. O Secretário Executivo do Consórcio se colocou
à disposição para que jun-

tos, Consórcio, prefeituras
e Estado busquem formas
de viabilizar essas obras de
alcance regional.
Os relatórios e o acompanhamento do trabalho de
limpeza e manutenção será,
portanto, elaborado e atualizado pelas prefeituras, agora
com uma articulação maior
com o DAEE que continuará
executando os serviços.
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São Bernardo inicia convocação de
selecionados no concurso público
Primeira chamada irá comtemplar 68 candidatos que foram aprovados no processo

ParkShopping
São Caetano
tem evento
de Carnaval
O ParkShoppingSãoCaetano realizará no domingo
(3) e terça-feira (5) bailinhos
e oficinas de Carnaval para
as crianças e donos de pets
aproveitarem os dias de folia. A programação acontece
no Parque Espaço Cerâmica
Tom Jobim, ao lado do shopping, das 13h às 18h nos dois
dias. O evento é gratuito e
aberto para toda a família.
Nas oficinas, as crianças
irão customizar seus próprios abadás com fitas, colas
coloridas e lantejoulas, como
a data pede. Uma banda
animará o bailinho para os
pequenos se divertirem e
curtirem os dias de carnaval. Além disso, o evento
contará com o “CarnaCão”,
onde donos de pets também
poderão criar acessórios divertidos para seus cães.
Local: Parque Espaço
Cerâmica Tom Jobim, ao lado
do ParkShoppingSãoCaetano. Horários: 13h às 18h nos
dois dias. Endereço: Blvd.
São Caetano - Cerâmica, São
Caetano do Sul.

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 Prefeitura de São Bernardo
iniciou nesta semana a convocação dos primeiros candidatos
aprovados no concurso público
lançado no ano passado para
preenchimento de 782 vagas
na administração. Ao todo, 68
selecionados para diversos cargos
serão chamados para apresentação de documentos e posterior
assinatura do termo de posse.,
por meio de publicação no jornal
Notícias do Município de hoje,
(22/02). Os selecionados iniciam
os trabalhos no dia 1º de abril.
A primeira chamada contemplará os cargos de Oficial
Administrativo (20), Fiscal (10),
Técnico em Licitações (8), Engenheiro (4), Fiscal de Cadastro
Tributário (3), Arquiteto (3),
Procurador (2), Agente Contábil
(2), Agente de Controladoria
(2), Agente de Tesouraria (2),
Assistente Social (1), Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo
(1), Psicólogo (1), Terapeuta
Ocupacional (1), Analista Tributário Financeiro (1), Contador
(1), Auxiliar de Serviços de
Agrimensura (1), Desenhista
(1), Geólogo (1), Técnico em
Meio Ambiente (1) e Analista
em Transportes (1).

Gabriel Inamine/PMSBC

Prefeito Orlando Morando com edital do concurso público em mãos

“Estamos iniciando este chamamento devido à urgência de
integração de novos reforços
nos quadros na Prefeitura. Esses
primeiros 68 servidores serão
absorvidos o quanto antes, trazendo uma nova energia para o
serviço prestado à população e
colaborando para o melhor funcionamento da máquina públi-

Ciclofaixa será lançada
em São Caetano

ca”, destacou o prefeito Orlando
Morando. Os demais candidatos
do concurso serão convocados
de forma gradativa, conforme
homologação dos resultados e
viabilidade financeira.
O único processo de seleção
ainda em andamento é o da Guarda Civil Municipal, cuja próxima
etapa será a avaliação psicológica.

Após a avaliação, os selecionados
ainda passarão por curso de formação, devendo assumir as 100
vagas no final de 2019.
CONCURSO - O certame
registrou 101 mil pessoas inscritas, figurando o maior concurso
público entre administrações
municipais organizado pela
Vunesp em 2018. Os salários

variam de R$ 1.722,95 a R$
9.611,41. O concurso tem como
objetivo principal preencher
a lacuna de quadros técnicos
dos funcionários que se aposentaram ao longo dos anos,
além de ampliar o número de
profissionais em áreas onde
há maior carência, como GCM
e setores da Educação.

Santo André: Hospital da Mulher
pede doação de frascos de vidro
Helber Aggio/PSA

Divulgação/PMSCS

Ciclofaixa funciona aos domingos

A Prefeitura de São Caetano
do entregará domingo, 24, o
segundo trecho da ciclofaixa
de lazer, em evento a ser realizado na entrada do Espaço
Verde Chico Mendes (Avenida
Fernando Simonsen, 566, às
10h. Na ocasião, também será
lançado o recurso exclusivo de
pronto atendimento médico ao
usuário das vias transitáveis por
bicicletas: a “Bike SOS Cidadão
156”. O segundo trecho da
CicloLazer abrange as avenidas
Fernando Simonsen (até as
proximidades da Rua Amazonas) e Nelson Braido, no Bairro
Cerâmica, com extensão de 1,8
km. O percurso será somado
aos 6 km da etapa inaugurada
em dezembro (entre as avenidas Presidente Kennedy e
Goiás), aos 2 km da cliclofaixa
da Avenida Tijucussu e ao 1,3
km da ciclovia da Avenida Pre-

sidente Kennedy, num total de
11,1 km de malha cicloviária.
Nas próximas semanas, será
entregue, ainda, a nova extensão de 2,2 km pela Avenida
Guido Aliberti, onde será feita
a interligação das duas etapas
iniciais, totalizando 13,3 km.
BIKE SOS CIDADÃO 156 - 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 08007000-156 ou 156 ou diretamente com os colaboradores
que auxiliam os ciclistas e
usuários da ciclofaixa. O horário de funcionamento das
ciclofaixas na cidade é das 8h
às 16h, sempre aos domingos.

Para doar os frascos, é possível agendar a retirada em domicílio

O aleitamento estimula o
vínculo afetivo entre a mãe e
o bebê e é fundamental para a
saúde de ambos. Mas existem
mães que têm dificuldades para
amamentar. No Hospital da
Mulher “Maria José dos Santos
Stein”, de Santo André, diversos
bebês diariamente dependem
das doações de leite materno.
Para estocar o leite doado,
são necessários frascos de
vidros com tampas de plástico, como os de maionese ou
café solúvel. Esse material é
esterilizado e seguro, pois é
resistente ao congelamento e
descongelamento. Esse processo evita que o leite não perca os
seus nutrientes. Também não
acumula cheiro e nem resíduos
com o uso da tampa de plástico.
Os frascos são utilizados na
montagem de kits enviados às
doadoras para que elas façam

a doação do leite, assim como
para realizar a pasteurização e
armazenar o leite pasteurizado
que servirá para as mães que têm
dificuldade para amamentar ou
para os bebês que estão na UTI.
Banco de leite - O Banco
de Leite Humano do Hospital
da Mulher atende de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h. Para
doar, é preciso ligar no telefone
4478-5048 ou 4478-5027. É realizado um cadastro e agendada
uma visita à casa da doadora
para o recolhimento do leite. A
mãe deverá retirar o excedente e
armazená-lo segundo orientações
da equipe do BLH. Todo o leite
doado passa por um processo
de pasteurização. Também é
submetido a controles de qualidade e distribuído aos bebês
prematuros e outros bebês que
são clinicamente impossibilitados de recebê-lo do seio ma-

terno. Há também serviços de
orientação e tira-dúvidas sobre
aleitamento materno. O Banco
de Leite recebeu em 2017 o
certificado de credenciamento
“padrão ouro” do Programa
Iberoamericano de Banco de
Leite Humano (IBERBLH). Trata-se de iniciativa cujo objetivo é
garantir o funcionamento das
unidades dentro de elevados
padrões de qualidade previamente normatizados.
Doação de frascos - Para
doar frascos de vidro é possível
agendar a retirada em domicílio
por meio dos telefones 44785048 ou 4478-5027. A doação
pode ser feita ainda pessoalmente
no Hospital da Mulher, que fica na
rua América do Sul, 285 – Parque
Novo Oratório.Objetivo é estimular entrega de recipientes que são
essenciais para a conservação do
leite humano.

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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Sai de Baixo - O Filme traz a família
mais engraçada da TV brasileira
Longa estreia com improviso, novos personagens e sem o politicamente correto
Divulgação

Encontro de
Carros Antigos
Divulgação/PMSCS

Na trama, as personagens Caco Antibes, Magda, Ribamar, Vavá e Cassandra, além das adições de Caquinho, Cibalena e Sunday

Exposição acontece domingo

O antigomobilismo vai
tomar conta de São Caetano
neste domingo, 24, no Encontro Mensal de Carros Antigos
da Secretaria de Cultura da
Prefeitura. O evento acontece
das 9h às 13h, no estacionamento do Teatro Paulo Machado de Carvalho (Alameda
Conde de Porto Alegre, 840,
Bairro Santa Maria). A entrada é gratuita e livre ao público
de todas as idades.
Proprietários de veículos
com, pelo menos, 30 anos
de fabricação podem fazer
parte da exposição. Para
isso, pede-se que, no dia,
cheguem com antecedência
para alinhar os detalhes com
a organização. Mais informações podem ser obtidas
nos telefones 4232-1237,
4232-1294 ou 98759-0330.
Aos expositores, também é
solicitada a doação de 2 kg de
alimentos não perecíveis, que
serão revertidos ao Fundo Social de Solidariedade de São
Caetano. A animação musical
ficará por conta do DJ Rick´n
Roll, que fará a discotecagem
do Encontro. Mercado de pulgas e food trucks completam
a lista de atrações.
O Encontro Mensal de
Carros Antigos é realizado
tradicionalmente no quarto
domingo de cada mês.

Uma das famílias mais disfuncionais e engraçadas da
televisão brasileira agora entra
nas telas de cinema com a mesma ideia que possuía na década
de 90: a de entreter sem se
importar em chocar. Sai de Baixo - O Filme foge da estrutura
de teatro filmado do elogiado
programa para seguir com as
próprias pernas numa road
trip – só que bem às avessas. A

principal diferença entre o que
víamos nas telinhas e o que é
exibido na telona é justamente a passagem de tempo e a
adição de alguns personagens.
Na trama, acompanhamos
a trupe formada por Caco Antibes, Magda, Ribamar, Vavá e
Cassandra (além das adições
das personagens Caquinho,
Cibalena e Sunday) na maior
parte do tempo dentro de um

ônibus da empresa Vavatur a
fim de realizar uma missão bem
complicada: levar joias caríssimas para fora do país sem que a
polícia fique sabendo. O humor
já entra a partir do momento
em que vemos a família um
tanto separada, pois Vavá está
preso e Caco, por sorte, está de
saída após alguns anos de reclusão. O apartamento do Arouche
foi tomado e todos moram com

Ribamar no mesmo prédio, mas
em local pequeno e precário.
Tal situação já é um palco amplo para piadas com relação
aos pobres - ainda mais quando
Caco retorna de vez.
Piadas sobre pobres não é
o que falta, assim como situações que acentuam traições,
má índole e má conduta. As
participações de Lucio Mauro Filho, que interpreta dois

personagens diferentes, assim
como as de Katiuscia Canoro
e Cacau Protásio, representam
um refresco divertido à história,
mas não menos caricato como
todo o restante do elenco. Para
quem quer sentir uma pontada
de nostalgia da década de 90 e
reencontrar os queridos personagens do mesmo jeito que
estavam, Sai de Baixo - O Filme
desenvolve bem esta missão.
Alex Cavanha/PMSA

Santo André entra no
ritmo do Carnaval
Foliões já podem preparar a de um grupo de pagode. No
fantasia. Santo André terá pro- Jardim Santo André, a bateria
da Universidade
Federal do
gramação intensa
carnaval
Bairrosde
Paulicéia
e Jordanópolis
vão receber coleta
neste fim de semana, dias 23 ABC faz participação especial,
e 24, com festa para crianças e enquanto no Parque Novo
adultos nos 12 Cesas (Centros Oratório acontecem aulas
Educacionais de Santo André) e abertas de ritmos brasileiros.
a segunda edição do Bloco Vem O Cesa Vila Linda, no sábado,
para os Parques, no domingo vai contar com a presença de
diversas escolas de samba da
(24), a partir das 14h.
No sábado (23) a folia co- cidade, a partir das 13h.
meça cedo nos Cesas. Os Cesas
Bloco Vem para os Parques
da Vila Floresta, Jardim Irene, - No domingo, o destaque da
Jardim Santo André, Jardim programação vai para a segunSanto Alberto, Parque Novo da edição do Bloco Vem para
Oratório e Vila Linda terão fes- os Parques de Santo André,
tas repletas de marchinhas an- que percorre um percurso que
tigas e sucessos do Carnaval, vai do Parque Celso Daniel
que começam às 10h. No Cesa (avenida Dom Pedro II, 940) ao
Vila Floresta, haverá Grito de Parque Central (rua José BoniCarnaval até as 16h. Já o Cesa fácio, s/nº), com o embalo de
Jardim Irene promove uma um carro de som. A concentrafesta de carnaval para crianças ção começa às 14h, no Parque
com zumba e a participação Celso Daniel, com atividades de

Folias com participações especiais nos Cesas e blocos de rua vão agitar a cidade

aquecimento para os foliões. O
bloco sai às 15h e ao chegar no
Parque Central, por volta das
16h, será recepcionado pela
bateria do Clube Atlético Aramaçan. Também haverá aulas
de zumba e de ritmos, além de
praça de alimentação.
E nos Cesas a programa-

ção continua no domingo. As
atividades começam também
às 10h, nos Cesas como o
do bairro Cata Preta, onde
haverá participação da escola
de samba Leões do Vale, e o
Cesa Humaitá, com a Batucada Abençoada realizada em
parceria com a igreja Bola de

Neve. No Cesa Vila Palmares, o
destaque da programação vai
para a participação da escola
de samba Vila Palmares, e no
Cesa Vila Linda, a presença da
escola de samba Lírios de Ouro
vai esquentar a festa, que contará com uma programação especial de Carnaval na Piscina.

Emagrecimento Saudável!
Agende uma Consulta
com o nossa Equipe
de ENDOCRINOLOGISTAS.

Médica Responsável
Dra. Gisele de Brito Azzi
CRM 105251

Agende a sua
Consulta!

Espaço Cerâmica - (011) 4224-2000
www.clinicaazzi.com.br
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Técnicos do BID vistoriam locais que
vão receber obras de mobilidade
Viadutos Adib Chammas, Castelo Branco e áreas da região central foram visitados

Festival de
Inverno recebe
propostas
O 19º Festival de Inverno de Paranapiacaba
(FIP) já tem data marcada
para acontecer, nos dias
20, 21, 27 e 28 de julho. Os
produtores interessados
em participar do mais importante evento realizado
anualmente na vila ferroviária já podem inscrever suas
propostas de intervenção
cultural. As inscrições podem ser feitas até 29 de
março, exclusivamente na
plataforma CulturAZ.
A convocatória estabelece algumas diretrizes que
nortearão a programação do
evento. Elas foram definidas
a partir de diálogos com
produtores culturais, instituições e usuários de cultura.
A íntegra do documento está
disponível no link: bit.ly/
convocatoriaFIP2019. Mais
informações: culturaz@santoandre.sp.gov.br.

Equipes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
e da Prefeitura de Santo André
realizaram, terça-feira (19), uma
visita técnica nos locais que vão
receber obras de mobilidade,
provenientes de financiamento firmado junto à instituição
financeira na ordem de US$ 50
milhões, sendo metade deste
valor financiado pelo BID e o
restante como contrapartida
do município. O encontro teve
a finalidade de analisar em conjunto o andamento do cronograma de execução do contrato e o
planejamento financeiro para as
próximas etapas.
A primeira parada dos técnicos do BID em Santo André foi no
viaduto Adib Chammas, que terá
a construção da segunda alça de
acesso. Logo depois, foi vistoriado o complexo que compreende
o eixo do viaduto Castelo Branco, que terá duas novas alças e
irá transpor o rio Tamanduateí.
A última etapa percorreu o eixo
central da cidade, que receberá
a implantação de corredores de
ônibus, nas ruas Coronel Alfredo Fláquer, Siqueira Campos e
General Glicério.
O prefeito Paulo Serra participou do encontro com os técnicos do BID e frisou a importância
destas obras para a mobilidade
urbana da cidade. “Estamos
avançando cada vez mais no
processo de retomada de importantes obras estruturantes para
a nossa cidade. Ainda nesse semestre daremos início à duplicação do viaduto Adib Chammas,
o que possibilitará uma melhoria
significativa no deslocamento

Helber Aggio/PSA

Prefeito Paulo Serra conseguiu destravar empréstimo com o BID que estava parado na gestão passada

entre o primeiro e o segundo
subdistrito”, destacou.
Histórico - O credenciamento para obtenção de
recursos de mobilidade teve

início em 2013. O cenário de
crise econômica enfrentado
naquele período e a baixa
classificação financeira da
cidade prejudicaram o anda-

mento do financiamento. Em
2017, a atual gestão retomou
o processo e o BID deu parecer
técnico favorável ao empréstimo. O projeto então seguiu

para a Procuradoria Geral da
Fazenda e posteriormente foi
aprovado no Senado Federal.
O contrato foi firmado com o
BID no ano passado.

Mortes no trânsito têm queda de 75% no mês de janeiro
Santo André teve queda
de 75% no número de mortes
provocadas por acidentes de
trânsito, de acordo com dados
disponibilizados pelo Infosiga,
do Governo do Estado. Em janeiro de 2018 foram registradas
quatro mortes e, no mesmo
mês deste ano, houve um óbito.
A redução é resultado de diver-

sas ações adotadas pela Prefeitura em relação à segurança
viária, aliadas com campanhas
educativas e de conscientização
de pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas.
"Estamos mais um mês comemorando os números positivos, que refletem as ações de
segurança viária que realizamos

em nossa cidade. A prevenção e
a redução dos acidentes é um
compromisso que assumimos e
nos empenhamos em alcançar
bons resultados todos os dias.
Retiramos os radares móveis
no primeiro ano da nossa gestão, trocando a punição pela
educação, e promovemos intervenções que estão garantindo

SANTOANDRE.SP.GOV.BR

A PREFEITURA DE SANTO
ANDRÉ IMPLANTOU UM NOVO
MODELO DE GESTÃO. HOJE,
TUDO QUE O CIDADÃO VÊ É
MOTIVO DE ORGULHO
PELA NOSSA CIDADE.

EDUCAÇÃO
> A MAIOR NOTA DO IDEB NOS ÚLTIMOS ANOS.
> REABERTURA E AMPLIAÇÃO DA SABINA.
> 10 NOVAS CRECHES EM CONSTRUÇÃO.
> O DOBRO DE MODALIDADES CULTURAIS
E ESPORTIVAS NOS CESAs.

SOLANGE
AGUIAR
E SILVA,
MORADORA DA
VILA AMÉRICA
E PROFESSORA
DA EJA
(EDUCAÇÃO
DE JOVENS E
ADULTOS)

um trânsito mais seguro para
a nossa gente, além de campanhas educativas específicas
para vários públicos", afirmou
o prefeito Paulo Serra.
A Prefeitura mantém, além
das diversas campanhas realizadas, um intenso trabalho de
manutenção de toda sinalização de trânsito da cidade.

