
Esporte Saúde &
Bem-Estar

www.jregião.com.br jregiao

Teatro!

Pessoas com idade acima de 
60 anos têm 12 vezes mais risco 
de morrer por dengue do que as 
de outras faixas etárias, segundo 
dados do Ministério da Saúde.  

Campeão nas argolas nos 
Jogos Olímpicos de Londres em 
2012, o ginasta Arthur Zanetti 
visitou a Prefeitura de São Cae-
tano. Acompanhado do técnico 
Marcos Goto, o atleta se reuniu 
com o prefeito Paulo Pinheiro.

A peça Tudo é Tudo e Nada 
é Nada, com o ator Marcelo Ser-
rado, chega ao Grande ABC. Pela 
primeira vez, a pré-estreia de um 
espetáculo com artista consagra-
do será em São Caetano do Sul, 
em única apresentação.
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NOVIDADE!

Nosso jornal está de cara nova.
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Paulo Pinheiro faz balanço dos
primeiros cem dias de governo

O prefeito Paulo Pinheiro fa-
lou das ações adotadas, dificul-
dades encontradas e projetos 
para a cidade durante o evento 
que marcou os primeiros 100 
dias de seu mandato à frente da 
Prefeitura de São Caetano do 
Sul, no Teatro Paulo Machado 
de Carvalho.

Em seu discurso, o prefeito 
Paulo Pinheiro disse que não 
irá acabar com os programas 
sociais. Também explicou sobre 
o corte no funcionalismo. “Ape-
sar de impopular, é providencial 
para ajustar o funcionamento 
da máquina administrativa”.

Durante o evento a popu-
lação soube das realizações 
da Administração Municipal 
nos prioritários setores de 
Saúde, Educação e Segu-
rança, que estão recebendo 
atenção especial por parte 
da Prefeitura. Também foi 
informado que até o dia 31 
de março, a Prefeitura já havia 
pago mais de R$ 72 milhões, 
ou 27% do valor total da dívida 
de R$ 264 milhões deixadas 
pela Administração anterior.

Na Saúde, nestes primeiros 

100 dias de 2013, duas ações 
que se destacaram foram a 
reorganização do Programa 
Saúde da Família, que visou 
melhorar a atenção aos mo-
radores; e a regularização na 
distribuição das verbas do 
SUS, para acabar com as dis-
paridades que anteriormente 
existiam na cidade.

O abono da Prefeitura a 
professores, diretores e demais 
servidores da Educação, que 
teve seu valor e número de par-
celas aumentados; e a parceria 
com a Fundação Lemann, que 
assegurou ao município inves-
timentos na área da capacita-
ção de gestores da Educação 
e reforço no aprendizado de 
Matemática, também foram 
apresentadas por Pinheiro no 
setor da Educação.

Na área de Segurança, entre 
outros assuntos, o chefe do 
Executivo sancaetanense falou 
a respeito do trabalho integra-
do entre Polícia Militar, Polícia 
Civil e Guarda Civil Municipal 
(GCM) e sobre as melhorias 
nas condições de trabalho da 
própria GCM e da Defesa Civil.

Meia Maratona do
Shopping ABC está com 

inscrições abertas
O Shopping ABC e a Prefei-

tura de Santo André realizam 
no dia 28 de abril (domingo), 
a partir das 7h30, a 12ª Meia 
Maratona do Shopping ABC.As 
inscrições já estão abertas e os 

interessados poderão se cadas-
trar no site do Shopping ABC 
(www.shoppingabc.com.br), ou 
na loja A Esportiva, localizada no 
piso P1 do empreendimento, até 
o dia 21 de abril. Página 8

Santo André deu um passo 
importante na inclusão digital 
da população. A população 
da Vila Luzita passa a contar 
com acesso a banda larga com 
tecnologia Wi-Fi, em projeto 
piloto do programa Cidade 
Digital. A cerimônia de aber-
tura oficial do sinal foi feita 
pelo terminal de ônibus do 
bairro, onde está instalado o 
equipamento.

O prefeito de Santo André, 
Carlos Grana, comemorou 

este importante passo que 
a cidade dá entrando defini-
tivamente na era digital. “É 
um presente para a cidade, 
uma realização para todos 
os moradores e moradoras 
do entorno. Transformamos 
uma proposta de governo 
em realidade em três meses. 
Agora, vamos em frente para 
atingir mais regiões, cobrin-
do Santo André com sinal de 
internet de graça para nossa 
população”, frisou. Página 4

Programa Cidade Digital disponibiliza
sinal Wi-Fi na Vila Luzita

Tradicional evento reúne milhares de corredores em Santo André

Foto: Paulo Rosa



Marinho recebe representante
do Fórum Mundial da ONU

Alex Manente e moradores do Jd. Santo André
pedem agilidade nas obras de reurbanização
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Editorial

O PREFEITO RESPONDE

Envie sua pergunta, que o  prefeito responde!
Morador de São Caetano, se você tem alguma pergunta sobre a sua cidade envie através 
do e-mail prefeitoresponde@jregiao.com.br que o prefeito Paulo Pinheiro irá responder.

Prefeito o Parque Chi-
co Mendes está deteriora-
do e sem manutenção, o 
senhor pretende reformar 
o parque? - Cláudia Gime-
nes moradora do Bairro 
São José.

Prefeito Paulo Pinheiro, uma parte da Avenida 
Presidente Kennedy foi revitalizada na antiga 
administração, existe algum projeto em seu go-
verno para revitalizar o que falta? - Rita de Cássia 
moradora do Bairro Barcelona.

  A Avenida Kennedy é um importante cor-
redor para a cidade e uma opção de lazer para 
centenas de pessoas. Por hora a Prefeitura não 
pretende executar novas obras na via, mas pro-
jetos futuros de expansão da ciclovia e da pista 
de corrida e caminhada não estão descartados. 
Se for bom para a população de São Caetano, 
vamos lutar por isso.

Prefeitos completam 100 dias de governo
O destaque da semana política na re-

gião são as prestações de contas dos pre-
feitos empossados no dia 01 de janeiro. 
Sabe-se lá porque, convencionou que esta 
ação ocorra ao completar “100 dias de 
governo”. Este período, para alguns, pode 
indicar qual o norte que será seguido pelo 
administrador público e, no limite da 
imaginação, servir como parâmetro para 
avaliar a capacidade de gestão daquele 
que vai comandar a cidade nos próximos 
três anos e nove meses.

Não se pode negar que os novos go-
vernantes municipais (caso de Santo An-
dré e São Caetano do Sul), se esforçaram 
muito, neste período, para tentar “colocar 
a casa em ordem”. Também é verdade 
que não faltaram críticas às gestões an-
teriores e as dívidas por elas deixadas. Os 
números – gigantescos – assustaram os 

prefeitos, que imediatamente decidiram 
cortas despesas e investimentos para 
colocar as finanças em dia.

As dívidas herdadas estiveram presen-
tes em boa parte das conversas políticas 
nesses primeiros meses de governo. Mas 
os novos prefeitos também mostraram 
avanços nas discussões sobre políticas 
públicas regionais. Foram inúmeros os 
encontros entre os chefes de executivos 
de toda região, além das reuniões do Con-
sórcio Intermunicipal. Troca de experiên-
cias, projetos em conjunto e união para 
cobrar mais investimentos por parte dos 
governos Estadual e Federal estiveram na 
pauta dos governantes municipais.

E a população, como avalia os cem 
primeiros dias de governo municipal? 
Esta é a pergunta que os prefeitos ain-
da buscam respostas. Pontualmente, 

a principal reclamação vem de Santo 
André, onde a iluminação pública foi a 
queixa mais recorrente, com diversas 
ruas e bairros às escuras nas primeiras 
semanas do ano. Mas é inegável que 
muitas outras reclamações e solicita-
ções se espalham por toda a região, e 
o argumento da dívida herdada  já não 
serve como justificativa.

Portanto, mais que divulgação do que 
já foi feito, a população espera por pro-
postas concretas dos atuais governantes. 
O tempo para por a casa em ordem, mon-
tar a equipe de trabalho e se interar do 
Governo parece que está chegando ao fim 
– assim como a paciência daqueles que 
elegeram os atuais prefeitos. O que quer 
a população? Trabalho, muito trabalho. 
É isso que se espera das administrações 
municipais daqui para frente.

ABC Político

PAULO PINHEIRO

São CAetAno
Os 19 vereadores com-

pareceram na sessão do dia 
09 de abril.

SAindo
Regina Maura está de 

saída do PTB. A ex-candidata 
ao Paço não gostou das 
declarações do dirigente 
Campos Machado, falando 
que a culpa pela derrota era 
exclusivamente dela.

CheGAndo
Gilberto Costa, presiden-

te municpal do PEN, aprovei-
tou a brecha é já convidou 
Regina para fazer parte da 
sigla. “A presença de Regina 
Maura no partido engrande-
ceria a legenda, uma vez que 
se trata de uma profissional 
experiente e extremamente 
competente, além de ser 
conhecida no meio político”, 
disse Costa.

PAvin
Quem pode estar retor-

nando ao cenário político 
de São Caetano é o ex-ve-
rador Ângelo Pavin. Pavin 
poderia se filiar no PRB para 
sair candidato a deputado 

federal em 2014.

MiStéRio
Uma candidata à ve-

readora no pleito passa-
do foi vista nesta semana 
visitando a Secretaria de 
Esportes de São Paulo. Será 
que a ex-candidata foi pedir 
informações sobre ativida-
des esportivas ou bater um 
longo e sigiloso papo com o 
ex-prefeito José Auricchio?

APRovAdoS
Os vereadores de São 

Caetano aprovaram em 
sessão extraordinária três 
projetos  encaminhados 
pelo Executivo. O primeiro 
projeto é destinado a pes-
soas com deficiência e cria 
o “Concurso Literário Com-
partilhando Cidadania”. O 
segundo projeto é sobre o 
Programa de Desligamento 
Voluntário (PDV) de servi-
dores públicos do Depar-
tamento de Água e Esgoto 
de São Caetano do Sul. A 
terceira propositura visa 
corrigir redação da lei que 
concede abono aos servido-
res da Educação, aprovada 
em março deste ano.
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O prefeito de São Bernardo 
do Campo, Luiz Marinho, rece-
beu na quinta-feira (11), em seu 
gabinete, o secretário geral do 
Fórum Mundial sobre o crime, 
a segurança e as metas da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) para o novo milênio, 
Eduardo Cesar Leite.

Cesar convidou o chefe do 
Executivo a participar do 2º 
Fórum Mundial da ONU, que 
se realizará em São Paulo, de 
5 a 7 de agosto, no Maksoud 
Plaza Hotel. 

   A Secretaria de Ser-
viços Urbanos está reali-
zando um trabalho árduo 
para manter em dia a lim-
peza das ruas e a poda 
de árvores e gramados 
dos parques e jardins de 

São Caetano, pois muitos 
serviços de manutenção 
deixaram de ser realiza-
do nos últimos meses de 
2012. A manutenção e 
limpeza do espaço verde 
Chico Mendes é uma das 
prioridades da Prefeitura, 
pois é o principal parque 
da cidade, e nos próximos 
meses seus usuários vão 
perceber a melhoria em 
suas condições.

A reurbanização do Jardim 
Santo André foi o tema da audiên-
cia do deputado estadual e líder 
do PPS na Assembleia Legislativa, 
Alex Manente, com o secretário 
estadual da Habitação, Silvio 
Torres. No encontro, o deputado 
apresentou as reivindicações das 
famílias da área. Segundo Ma-
nente, as principais solicitações 
dos moradores é a agilização dos 

projetos e a discussão dos mes-
mos com a população local. 

A CDHU- Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e 
Urbano irá construir cerca de 3 
mil unidades no Jardim Santo 
André, como parte da reurbani-
zação. Conforme explicações do 
vereador de Santo André, Tonho 
Lagoa, que também participou 
da reunião, algumas demandas 

ainda devem ser atendidas pela 
Secretaria da Habitação como: 
apresentação e discussão dos 
projetos das novas moradias, da 
instalação do comércio no local e 
das garagens. “Pedimos ao secre-
tário Silvio Torres a manutenção 
dos comerciantes que estão 
irregulares no local até que haja 
uma proposta concreta para no-
vos comércios, além de resolver o 

problema do estacionamento de 
carros”, disse o vereador.

Para Alex Manente, a reunião 
foi positiva, uma vez que no pró-
ximo encontro, representantes 
da secretaria irão apresentar 
o projeto de reurbanização do 
Jardim Santo André para as famí-
lias da área. “Os moradores irão 
conhecer o projeto completo”, 
explicou o deputado.

O prefeito de São Bernardo do Campo e presidente do 
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Luiz Marinho, parti-
cipou na quarta-feira (10) de solenidade de assinatura da 
resolução que estabelece os procedimentos de licencia-
mento dos Programas de Recuperação de Interesse Social 
(PRIS) em áreas de mananciais, pelo secretário estadual 
do Meio Ambiente, Bruno Covas. A iniciativa é fruto das 
discussões do Grupo de Trabalho Licenciamento em Áreas 
de Proteção e Recuperação em Mananciais – Billings, cria-
do por solicitação do Consórcio durante apresentação da 
Agenda Metropolitana com o Governo do Estado, em 2012. 

liCenCiAMento AMBientAl 



Força-tarefa do DAE zera serviços
de 2012 e normaliza atendimento
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Disque ajustes e
consertos de roupas

Rua Santo Antonio, 257 
Centro - São Caetano 
Telefone: 4226-4842



Zig-Zag

Barra simples,
original, italiana e a mão

Ajustes e reparos em geral

AtendiMento
2ª a 6ª das

08 às 18 horas
Sábado das

08 às 15 horas

(com estacionamento para clientes)



Segundo os dados levantados existiam aproximadamente 500 chamados atrasados

A Prefeitura de São Caeta-
no do Sul iniciou segunda-feira 
(8/4) o Agiliza São Caetano, 
seu Programa Municipal de 
Desburocratização. A ação, 
coordenada pela Secretaria de 
Planejamento e Gestão, visa 
dar mais celeridade aos trâ-
mites administrativos através 
do mapeamento das tarefas e 
funções dos setores governa-
mentais, e, consequentemen-
te, da resolução dos problemas 
diagnosticados.

Nesta primeira etapa, os 
secretários municipais são 
entrevistados para detalhar 
minuciosamente o funcio-
namento das pastas. O foco 
principal é garantir comunica-
ção rápida e eficiente entre os 
setores, destravando o acesso 
a informações e conferindo 
mais agilidade aos processos 
administrativos. Há preocupa-
ção também em informatizar 
o contato interno, gerando 
economia de papel.

Agiliza
São Caetano

Uma Proposta de Participa-
ção do Governo Federal no Fi-
nanciamento das Universidades 
Estaduais e Federais foi entregue 
pelo professor doutor Marcos 
Sidnei Bassi, reitor da Universi-
dade Municipal de São Caetano 
do Sul (USCS), ao deputado fede-
ral Gabriel Chalita, presidente da 
Comissão de Educação da Câma-
ra dos Deputados, em reunião 
que contou com a participação 
do prefeito Paulo Pinheiro, no 
campus 1 da instituição. 

Na Proposta está contida 
uma minuta de projeto de lei 
que prevê, por exemplo, a in-
clusão no orçamento geral da 
União de repasse destinado à 
modernização e consolidação 
da infraestrutura acadêmica 
das instituições públicas esta-

duais e municipais de ensino 
superior, no valor de R$ 2 mil 
por aluno regularmente matri-
culado no ano anterior. “Esse 
pleito entregue ao deputado 
Gabriel Chalita pode contribuir 
muito para os alunos da Univer-
sidade Municipal de São Caeta-
no do Sul”, afirmou o prefeito.

Chalita, por sua vez, expli-
cou que o programa de deso-
neração da folha de salários 
do governo federal possibilita 
ao País abrir as portas para 
projetos como o apresentado 
em São Caetano. “Faremos o 
encaminhamento necessário 
na Comissão”, destacou o de-
putado. “Temos de aumentar 
o número de estudantes ca-
rentes nas Universidades do 
Brasil”, completou.

Quando a nova adminis-
tração do Departamento de 
Água e Esgoto (DAE) de São 
Caetano do Sul assumiu, em 
1º de janeiro de 2013, iniciou 
uma força-tarefa com o objetivo 
de zerar as Ordens de Serviços 
(OSs) que estavam abertas des-
de o fim de setembro de 2012. 
Existiam aproximadamente 500 
chamados atrasados, realizados 
pelos munícipes por meio dos 
atendimentos ao público, te-
lefônico e pessoal. A meta foi 
alcançada nesta semana, graças 
à reestruturação promovida nas 
equipes técnicas.

O diretor geral do DAE/SCS, 
Welington Kalil, ressalta que, 
paralelamente às pendências, 
também foram trabalhadas 
as OSs diárias. “Encontramos 
uma situação caótica. Tratamos 
como prioridade tanto os casos 
emergenciais do ano passado 
quanto às solicitações deste ano. 
Para reverter o quadro, tivemos 
que reformular o nosso Centro 
de Operação e Manutenção, 
que atua 24 horas por dia, sete 
dias por semana, em regime de 
plantão aos sábados e domingos 
e nos feriados”, esclarece.

Responsável pelo Centro 
de Operação e Manutenção 
“Eng. Isaac Luiz Zveibel” da au-
tarquia (Rua Mato Grosso, 70, 
Bairro Cerâmica), o engenheiro 
Marco Antônio Pinton observa 
que as demandas atrasadas 
eram na maioria reposições 
de pisos, além de instalações 
de novas ligações de água e 
de esgoto, consertos de vaza-
mentos e rompimentos, trocas 
e manutenções de cavaletes e 
hidrômetros, desobstruções 

O Instituto de Saúde da 
Secretaria Estadual da Saúde 
de São Paulo lançará o livro 
“Velhices: experiências e de-
safios nas políticas do envelhe-
cimento ativo”, no dia 26 de 
abril, às 14h30, no Auditório 
Walter Leser, localizado na Rua 
Santo Antônio, 590, Bela Vista, 
São Paulo. O material reúne 32 
capítulos de autoria de pesqui-
sadores do IS, de outros institu-
tos de pesquisa e profissionais 
de entidades que trabalham 
com idosos. Os textos relatam 
experiências de implantação de 
políticas públicas voltadas para 
o envelhecimento ativo em en-
tidades, bairros e cidades. A pu-
blicação é o 14º volume da série 
“Temas em Saúde Coletiva”. Um 

dos capítulos do livro aborda a 
experiência da Prefeitura Mu-
nicipal de São Caetano do Sul 
para melhorar a qualidade de 
vida da terceira idade. 

Antes do lançamento será 
realizado um café para a recep-
ção dos convidados. A abertura 
terá a apresentação do livro 
pela diretora do Instituto de 
Saúde, Luiza Sterman Heimann, 
e pelas organizadoras da publi-
cação, Tereza Etsuko da Costa 
Rosa, Marília Louvison e Áurea 
Eleutério Soares. Em segui-
da, Luiz Ramos, da UNIFESP, 
comentará suas experiências 
para o desenvolvimento de 
iniciativas amigas do idoso no 
Bairro da Vila Clementino, na 
capital paulista. 

Terceira Idade é um dos temas
de livro lançado pela Secretaria 

Estadual da Saúde 

Parte das equipes técnicas do Centro de Operação e Manutenção da autarquia

de ramais domiciliares e da 
rede de esgoto, entre outras. 
“Agora, tudo está normalizado. 
Atualmente, em média, resol-
vemos 62 chamados por dia. O 
prazo de atendimento varia de 
um a cinco dias, dependendo 
do serviço. Ganhamos na agi-
lidade”, garante.

Pinton destaca o empenho 
dos colaboradores. “Montamos 
uma força-tarefa com serven-
tes, pedreiros, encanadores 
e trabalhadores braçais. São 
quatro equipes de água, duas 
de esgoto e uma exclusiva 
para refazer os passeios públi-

cos ou calçadas. Ao longo do 
dia, caminhões basculantes 
recolhem os entulhos gerados 
para o descarte correto. Todos 
estão de parabéns. Este time 
já está fazendo a diferença na 
prestação de serviços públicos 
de qualidade aos consumidores 
da cidade”, conclui.

Em torno de 120 profis-
sionais trabalham na unidade 
de apoio do DAE/SCS, que 
abriga a garagem dos veículos 
operacionais (motos, carros, 
caminhões, retroescavadeiras 
e compressores), a oficina de 
manutenção da frota e a central 

de atendimento telefônico 24 
horas de emergência (2181-
1825). O local também conta 
com salas administrativas e de 
recreação, vestiários, cozinha 
industrial totalmente equipada 
e restaurante.

Investimentos - Seguindo 
um planejamento para os pró-
ximos quatro anos, que está 
em fase final de elaboração, o 
diretor geral da autarquia afir-
ma que está prevista a refor-
ma e ampliação do prédio do 
Centro de Operação e Manu-
tenção. “Em breve, estaremos 
iniciando as obras, que trarão, 

sobretudo, mais conforto aos 
servidores”, explica.

“Iniciativas já estão em an-
damento e trarão melhorias 
significativas nas nossas ope-
rações, como o aumento do 
quadro técnico, a moderni-
zação da frota, estudos a fim 
de contratar consultoria na 
área de Segurança e Medicina 
do Trabalho, ciclos de treina-
mentos permanentes, ponto 
biométrico, sistema interno 
de câmeras, pesquisa de clima 
organizacional e Programa de 
Demissão Voluntária (PDV)”, 
completa Kalil.

Reitor da USCS entrega proposta educacional a Gabriel Chalita

Divulgação

Robson de Almeida

Paulo Pinheiro, Gabriel Chalita e Marcos Bassi durante encontro no campus da universidade
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dilma responde
Francine lemes Fernandes, 21 

anos, estudante de Belo horizonte 
(MG) - ouvi uma entrevista sua 
na voz do Brasil sobre melhorar 
a educação. A senhora disse tudo 
de bom, exceto valorizar os profis-
sionais da educação. A presidenta 
não tem medo de que um dia o país 
fique sem esses profissionais?

Presidenta dilma -  Franci-
ne, o professor é o personagem 
fundamental para a educação, 
que é a chave para o nosso de-
senvolvimento. Tenho insistido 
que investimento em educação 
envolve construir escolas, labo-
ratórios e bibliotecas, mas exige, 
sobretudo, capacitar e valorizar o 

professor. Por isso, apoiamos, em 
2008, a criação do piso salarial 
nacional para o magistério, que 
hoje é de R$ 1.567 para 40 horas 
semanais. Pela mesma razão, 
propus ao Congresso Nacional 
que a educação receba todos 
os novos recursos gerados pelo 
petróleo do pré-sal - royalties e 
participações especiais. Para va-
lorizar o professor alfabetizador, 
ofereceremos cursos no âmbito do 
Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa.  Por meio do Plano 
Nacional de Formação de Profes-
sores da Educação Básica (Parfor) 
oferecemos cursos de formação 
pedagógica para professores das 

redes públicas. E todo professor 
que cursar uma universidade 
com financiamento do Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) 
e trabalhar na educação pública 
básica terá desconto de 1% na 
dívida para cada mês de trabalho, 
podendo até mesmo ter a dívida 
quitada. Francine, estas são apenas 
algumas das ações de valorização 
do professor, que merecem todo a 
nossa atenção e o agradecimento 
de todos os brasileiros.

Mensagem da Presidenta sobre 
novas medidas para enfrentar os 
efeitos da Seca

A Seca no Nordeste e no norte 

de Minas Gerais já atingiu 1.415 
municípios e exigiu novas medidas, 
com valor adicional de R$ 9 bi-
lhões, que anunciei em 02 de abril, 
em Fortaleza. As obras estruturan-
tes estão avançando – estamos 
investindo R$ 32 bilhões em bar-
ragens, canais, adutoras, estações 
elevatórias, e outras -, e já come-
çam a levar água e alívio a muitas 
cidades. Mas, desde abril de 2012, 
o governo federal investe forte-
mente em ações emergenciais, em 
parceira com Estados e municípios. 
Com os novos anúncios feitos em 
Fortaleza, sobem para quase R$ 17 
bilhões os recursos para enfrentar 
os efeitos da seca.

Coluna semanal da Presidenta Dilma Rousseff

A Guarda Civil Municipal de 
Santo André está capacitando 
31 guardas de seu efetivo com 
o curso de Tiro Defensivo na 
Preservação da Vida Método 
Giraldi. O enfoque principal é 
a preservação e a proteção da 
vida de pessoas inocentes con-
tra os disparos de arma de fogo. 
A intenção é que os “alunos” 
selecionados se tornem multi-
plicadores com a incumbência 
de repassar os conhecimentos 
adquiridos a todo o efetivo.

De acordo com o comandan-
te da Guarda Civil Municipal, 
Edson Lima de Oliveira – res-
ponsável pela coordenação do 
curso, o método não é uma sim-
ples instrução de tiro, mas uma 
doutrina da atuação armada 
que tem a finalidade de ensinar 
o agente de segurança pública 
a usar sua arma de fogo para 
servir e proteger a sociedade 
e a si próprio. “O importante é 
agir dentro da lei focando na 
premissa de que a arma só deve 
ser disparada em situações de 
extrema necessidade, como 
último recurso”, explica.   

Segundo o método, o agen-
te deve fazer tudo o que for 
possível para resolver o conflito 
sem uso da força, sem tiros, 
sem bombas, sem invasões, 
sem colocar em risco a vida e a 
integridade física dos inocentes. 
O guarda Sandro Uesugui, que 
está há 26 anos na corporação, 
participou do treinamento e saiu 
satisfeito com a reciclagem. “É 
de extrema importância esse 
tipo de curso, pois se não es-
tivermos capacitados em um 
momento de conflito podemos 
falhar e a consequência pode ser 
muito ruim”, avalia. 

Metodologia - A técnica Gi-

Santo André deu um passo 
importante na inclusão digital 
da população. A população da 
Vila Luzita passa a contar com 
acesso a banda larga com tec-
nologia Wi-Fi, em projeto piloto 
do programa Cidade Digital. A 
cerimônia de abertura oficial 
do sinal foi feita pelo terminal 
de ônibus do bairro, onde está 
instalado o equipamento.

A tecnologia foi implantada 
por meio da rede de fibra ótica, 
que ligará um rádio por loca-
lidade. Antenas posicionadas 
estrategicamente garantirão 
acesso a uma distância de até 
500 metros. O sistema de na-
vegação contemplará ainda um 
datacenter – local que concentra 

todos os servidores da Prefeitura 
– instalado no prédio Executivo e 
que fará o controle do conteúdo 
acessado, da banda utilizada, do 
tempo de conexão e do gerencia-
mento da rede. 

navegabilidade - Morado-
res e moradoras do entorno 
poderão utilizar a rede sem fio 
por meio de tablets, celulares, 
smartphones, notebooks e net-
books. Os usuários do sistema 
Wi-Fi terão acesso à rede poden-
do navegar gratuitamente até 
100 megabites de donwloads ou 
até três horas por dia. O secretá-
rio de Administração e Moderni-
zação, Antonio Leite, reforçou a 
agilidade do governo em colocar 
em prática a iniciativa. 

Programa Cidade Digital disponibiliza
sinal Wi-Fi na Vila Luzita

Usuários do terminal de ônibus, centro comercial e moradores do entorno poderão utilizar rede sem fio

Nova Praça Heliópolis é 
entregue à população

Santo André capacita guardas
com curso de tiro defensivo

Foco principal é a proteção da vida de pessoas inocentes

Famílias moradoras de 
áreas de risco dos núcleos Ho-
mero Thon e Pedro Américo 
estão de mudança. No sábado 
(13), às 10h, em cerimônia so-
lene com a presença do prefei-
to Carlos Grana e da Ministra 
de Planejamento, Orçamento 
e Gestão, Miriam Belchior, os 
moradores receberão os 132 
apartamentos do Conjunto 
Residencial Juquiá, no Jardim 
Cristiane. A ação faz parte das 
comemorações dos 460 anos 
da cidade. Este é o primeiro 
condomínio entregue pela 
atual Administração.

Rápidas
hABitAção

A Prefeitura promove no 
dia 21 o Passeio Ciclístico. 
Durante a ação, haverá sor-
teio de brindes como bicicle-
tas, capacetes, bombas de 
encher pneus, entre outros. 

Para concorrer aos itens, 
os interessados deverão 
se inscrever no Departa-
mento de Lazer, por meio 
dos telefones 4433-0197 ou 
4433-0413 ou preenchendo 
cadastro que estará disponí-
vel no dia do evento.

Já para participar do Pas-
seio Ciclístico, não há neces-
sidade de inscrição, basta 
que o munícipe tenha uma 
bicicleta própria e em bom 
estado de conservação. 

Com aproximadamente 
12 km de extensão, o per-
curso do Passeio Ciclístico 
terá como ponto de partida 
o Paço Municipal, onde os 
interessados deverão se con-
centrar a partir das 8 horas. 

Integrantes da Guarda Ci-
vil Municipal de Santo André 
detiveram um adolescente 
suspeito de tráfico de drogas 
na quarta-feira (10), próximo 
ao Cesa Vila Floresta e ao Lar 
São Francisco, na Vila Scar-
pelli. O menor estava com 
cocaína, crack e certa quan-
tidade em dinheiro trocado, 
o que caracteriza comércio 
ilegal de entorpecentes.

PASSeio

PRiSão

Prefeito Carlos Grana: proposta do governo é oferecer acesso gratuito a toda a cidade 

Diego Barros/PMSA

raldi já existe há mais de 30 anos. 
Para desenvolvê-lo, o coronel da 
reserva da Polícia Militar Nilson 
Giraldi valeu-se de décadas de 
experiência policial e de tiro. 
Ouviu centenas de depoimen-
tos de policiais que estiveram 
envolvidos em confrontos ar-
mados, principalmente dos que 
foram feridos. Analisou centenas 
de ocorrências policiais com 
mortes; entrevistou centenas 
de policiais que foram proces-
sados, condenados, afastados 
do convívio de suas famílias e 
da sociedade em virtude do 
uso incorreto das suas armas 
de fogo; e analisou a forma da 
atuação armada de centenas de 
agressores da sociedade.

Também contou com o 
acompanhamento de médicos, 
psicólogos, psiquiatras e pa-
rapsicólogos, que auxiliaram a 
analisar o comportamento hu-
mano, e o que ocorre no campo 
físico e psíquico do indivíduo 
quando, repentinamente, se 
vê envolvido num confronto ar-
mado. Passou a trabalhar com a 
mente humana, quando passou 
a ensinar e aplicar o método. 

O curso de Tiro Defensivo 
na Preservação da Vida Método 
Giraldi é reconhecido interna-
cionalmente pelo Comitê da 
Cruz Vermelha, Organização 
das Nações Unidas e recomen-
dado pela Secretaria Nacional 
de Segurança Pública. 

Guardas municipais de Santo André participam de aula prática de tiro

Diego Barros/PMSA

Santo André ganhou no 
sábado (6), mais uma opção 
de lazer, saúde e convivência 
social para seus moradores. 
Trata-se da Praça Heliópolis, 
localizada no encontro das Ruas 
Cubatão, Caconde, Cabreúva e 
Rubiácea, na Vila Lucinda, e que 
foi totalmente reformulada. As 
intervenções tiveram início em 
outubro e foram concluídas no 
início deste mês.

“Só estamos começando 
o processo de melhoria da 
cidade e, mesmo com as di-
ficuldades orçamentárias que 
encontramos, vamos nos esfor-
çar para realizar as ações que 
estão em nosso plano de go-
verno”, afirmou o prefeito Car-
los Grana, ao garantir que as 
academias ao ar livre não serão 
encerradas. “Os equipamentos 
estão aí e isso demonstra que 
vamos dar continuidade neste 
trabalho”, prometeu.

Para o motorista Carlos 
Eduardo Giacomini, 49 anos, 
morador do bairro, as melho-

rias feitas na praça deverão 
atrair novos frequentadores. 
“Este local estava tão abando-
nado que minha esposa che-
gou a sugerir aos moradores 
a realização de um mutirão. 
Agora, entretanto, está bem 
agradável e acho que muitas 
pessoas devam começar a 
frequentá-la”, opinou.

intervenções - O espaço 
recebeu tratamento paisagís-
tico, a partir da reformulação 
de canteiros, podas de árvores 
e plantio de espécies frutíferas 
para atrair pássaros. Foram exe-
cutadas, ainda, melhorias como 
a revitalização de calçadas, ilu-
minação, acessibilidade, além 
da instalação de playground, 
colocação de lixeiras e reinsta-
lação de telefone público.

Adicionalmente, foi implan-
tada uma academia ao ar livre 
com aparelhos de alongamento 
e ginástica, que trabalham to-
dos os grupos musculares e são 
indicados para pessoas a partir 
de 12 anos de idade.

Espaço foi instalado na Vila Lucinda

Autoridades municipais descerram a placa de inauguração



Marinho prestigia posse do presidente
da Agência de Desenvolvimento 

Rafael Marques Junior, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, é o novo diretor presidente 
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Divulgação
O prefeito de São Bernar-

do do Campo, Luiz Marinho, 
prestigiou nesta terça-feira (9) 
a posse da nova diretoria da 
Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Grande ABC, 
entidade que tem em seu qua-
dro de associados o Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC. 

Rafael Marques da Silva 
Junior, presidente do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC, é o 
novo diretor presidente para 
o biênio 2013/2015, tendo na 
vice-presidência o Pró-reitor 
de Extensão da Universidade 
Municipal de São Caetano do 
Sul (USCS), professor Joaquim 
Celso Freire Silva. A cerimônia 
foi realizada na sede do Con-
sórcio, em Santo André. A nova 
direção substituiu o presidente 
anterior Valter Moura e o ex-
-vice Paulo Lage. 

“A agência é uma ponte, 
um elo e um importante braço 
do Consórcio que comple-
menta o trabalho em prol do 
desenvolvimento. Deposita-
mos na agência a tarefa es-
tratégica de pensar a região e 
provocar os entes econômicos 

para, juntos, trabalharmos o 
desenvolvimento regional”, 
destacou Luiz Marinho, que é 
presidente do Consórcio. 

Rafael Marques lembrou 
que a área sindical sempre 
esteve presente na história da 
agência e do Grande ABC. “Não 
podemos desperdiçar o vasto 
material humano que temos 
aqui em todos os segmentos. 
Propomos uma agência articu-
ladora que reúna as principais 
mentes do ABC para liderar 
esse processo de desenvol-
vimento, principalmente, no 
campo da inovação e da com-
petitividade”, citou o dirigente. 

A indicação do presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC surgiu de uma consulta 
aos prefeitos e demais associa-
dos da entidade. A proposição 
do Pró-reitor da USCS para a 
vice-presidência contempla, 
pela primeira vez, as universi-
dades em um cargo de direção 
da agência. 

história – Criada em ou-
tubro de 1998, a Agência de 
Desenvolvimento Econômico 
foi uma iniciativa pioneira no 

Brasil, tendo por objetivo unir 
forças de instituições públicas 
e privadas para promover o 
desenvolvimento econômico 
sustentável da região. 

Além do Consórcio, repre-
sentando as sete prefeituras, 
integram o conselho diretor da 
entidade as empresas do Polo 

Petroquímico, as principais 
instituições de ensino supe-
rior regionais, as associações 
comerciais e industriais do 
ABC e cinco sindicatos de tra-
balhadores. 

A agência foi constituída 
para atuar como braço tático 
e operacional do Consórcio 

Intermunicipal, em especial 
para assuntos relacionados ao 
desenvolvimento econômico. 
Entre suas atribuições está a 
promoção de ações que tornem 
a região competitiva, moderna 
e empreendedora, com justiça 
social e qualidade de vida para 
sua população. 

Luiz Marinho, que também preside o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, participou da posse

O programa Emprega São 
Paulo/Mais Emprego oferece 
nesta semana 23.178 vagas 
de emprego em todo o Estado 
de São Paulo.  Entre as mais 
ofertadas estão às vagas para 
operador de telemarketing, 
auxiliares de limpeza, aten-
dentes e vendedores. 

Para ter acesso às vagas e 
aos programas de qualifica-
ção da SERT, como o Time do 
Emprego e o Programa Esta-
dual de Qualificação (PEQ), 
basta acessar o site www.
empregasaopaulo.sp.gov.br, 
criar login, senha e informar 
os dados solicitados. Outra 
opção é comparecer a um 
Posto de Atendimento ao Tra-
balhador (PAT) com RG, CPF, 
PIS e Carteira de Trabalho. 

Rápidas
eMPReGoS

A Prefeitura de São Caeta-
no iniciou quarta-feira (10/4) 
uma programação perma-
nente de fiscalização da atua-
ção de taxistas na cidade, 
em ação conjunta entre a 
Secretaria de Mobilidade 
Urbana, Guarda Civil Muni-
cipal (GCM) e Polícia Militar. 
No primeiro dia da operação, 
agentes compareceram a 11 
pontos de táxis do município 
e checaram a validade dos 
alvarás dos motoristas, além 
da documentação dos veícu-
los. Nenhuma irregularidade 
foi constatada.

táxi A Universidade Metodista 
de São Paulo oferece assessoria 
gratuita para ajudar a comuni-
dade a fazer a declaração do 
Imposto de Renda (IR) 2013. A 
entrega dos documentos deve 
ser feita até o dia 26 de abril. 
Os atendimentos ocorrem no 
Campus Rudge Ramos (Rua Al-
feu Tavares, 149, Rudge Ramos, 
São Bernardo).

Para participar, o interessado 
primeiramente deverá agendar 
um horário na Central de Agên-
cia e Gestão (CAGE) pelos tele-
fones 4366-5546 e 4366-5830. 
A ação segue até 26 de abril (de 
segunda a sexta-feira) - das 16h 
às 18h30, no Edifício Ômicron, 

Sala 414. De 15 a 19 de abril a 
instituição estará fechada devido 
ao recesso escolar.

No dia da declaração o 
contribuinte deverá doar três 
quilos de alimentos não pere-
cíveis. Os solicitantes devem 
comparecer providos dos do-
cumentos necessários para a 
realização do IR, tais como: 
informe de rendimentos dos 
bancos em que mantêm conta; 
da empresa, caso seja sócio; 
dos aluguéis pagos e recebidos; 
do INSS e contração de em-
préstimos, caso haja. Também 
deverá levar o título de eleitor e 
documentos de compra e ven-
da de imóveis e automóveis.

Metodista dá assessoria
gratuita para declarar IR

ABC pode participar das seletivas 
para as Paralimpíadas Escolares

Estão abertas as inscrições 
para os Jogos Escolares do 
Estado de São Paulo, tor-
neio que selecionará alu-
nos com deficiência para 
as Paralimpíadas Escolares. 
Podem se inscrever alunos 
com deficiência física, visual 
ou intelectual ,  com faixa 
etária entre 12 e 19 anos, 
matr iculados em escolas 
do ensino fundamental  e 
médio de escolas públicas e 
particulares. Os interessados 
poderão se inscrever até o 
dia 19 de abril, através do 
link https://pt.surveymonkey.
com/s/JEESP-PARALIMPIADA-
SESCOLARES2013. 

A delegação do Estado 
de São Paulo será composta 
pelos melhores competidores 
das modalidades de atletis-
mo, natação, bocha, futebol 
de 5, futebol de 7, goalball, 
judô, tênis de mesa, tênis 
em cadeira de rodas e vôlei 
sentado. Além de descobrir 
novos talentos para o esporte, 
o objetivo dos Jogos Escolares 
é promover, por meio da prá-
tica desportiva, a integração e 
o intercâmbio dos alunos para 
ampliar as oportunidades de 
socialização e aquisição de 
hábitos saudáveis. 

A partir deste ano, os jogos 
serão realizados anualmente 

em quatro etapas: rede pública 
estadual e escolas técnicas es-
taduais, rede pública municipal, 
rede particular e escolas técni-
cas federais, seletivas regionais 
e seletivas estaduais.

As Paralimpíadas Escolares 
buscam revelar novos valores e 
possíveis atletas para represen-
tar o Brasil nas Paralimpíadas 
de 2016. Para a secretária de 
Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, Linamara Rizzo 
Battistella, as Paralimpíadas Es-
colares de São Paulo vão deixar 
um legado importante e difun-
dir o conhecimento necessário 
para a prática paradesportiva 
no ambiente escolar.     



Idosos apresentam 12 vezes
mais risco de morrer por dengue

Do total de óbitos neste ano, 42% foram de pessoas acima de 60 anos.
Idosos devem procurar os serviços de saúde nos primeiros sintomas da doença
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Pessoas com idade acima de 
60 anos têm 12 vezes mais risco 
de morrer por dengue do que 
as de outras faixas etárias. Do 
total de óbitos registrados nos 
primeiros três meses deste ano 
(132), 42% foram de integrantes 
deste grupo, segundo levanta-
mento do Ministério da Saúde.  
Devido a esta vulnerabilidade, o 
Ministério da Saúde alerta aos 
idosos a procurarem os serviços 
de saúde assim que surgirem os 
primeiros sinais da doença.

“As causas desta condição 
de risco não estão completa-
mente esclarecidas, mas po-
dem estar relacionadas com a 
maior prevalência, nesta faixa 
etária, de doenças crônicas, 
como cardíacas, diabetes, entre 
outras”, observa o secretário de 
Vigilância em Saúde, do Minis-
tério da Saúde, Jarbas Barbosa.

Os sintomas mais comuns 
da dengue são febre, dor de 
cabeça - algumas vezes mais 
localizada no fundo dos olhos 
- e dores nas articulações. “Se 
a pessoa com a doença apre-
sentar dores abdominais e vô-

mitos persistentes, deve buscar 
imediatamente um serviço de 
saúde porque estes são sinais 
de agravamento. Também é 
fundamental não tomar remédio 
que tenha em sua composição 
o Ácido Acetil Salicílico (AAS, 

aspirina e outros) e se hidratar 
com água, sucos e água de coco”, 
aconselha Jarbas Barbosa.

Mapa da doença - Nos três 
primeiros meses deste ano, 10 
estados brasileiros apresenta-
ram alta incidência de dengue e 

concentraram 74,5% dos casos 
notificados ao Ministério da 
Saúde.  De 1º de janeiro a 30 de 
março, os estados de Rondônia, 
Acre, Amazonas, Tocantins, 
Minas Gerais, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, Paraná, Mato 

Grosso do Sul, Mato Grosso e 
Goiás registraram índices que 
vão de 304.9 até 3.105 casos 
por 100 mil habitantes. O Mi-
nistério da Saúde considera três 
níveis de incidência de dengue: 
baixa (até 100 casos por 100 
mil habitantes), média (de 101 
a 300 casos) e alta (acima de 
300). A média nacional é de 
368.2 casos/100 mil habitantes.

Em números absolutos, os 
10 estados registraram 532.107 
casos suspeitos, o equivalente 
a 74,5% do total das notifica-
ções em todo o país, ou seja, 
714.226. Do total de casos 
suspeitos notificados neste 
ano, 83.768 já foram descar-
tados.  Vale destacar que as 
notificações em 2013 ainda 
são consideradas suspeitas, 
podendo ser descartados ou 
confirmados após a investiga-
ção pelas secretarias municipais 
de saúde. No ano passado, no 
mesmo período (1º de janeiro 
a 30 de março), foram 190.294 
notificações.  Em 2011, os casos 
notificados foram 344.715 e, 
em 2010, de 501.806.

O  I n s t i t u t o  Ro n a l d 
McDonald tem muito que 
comemorar no mês de abril. 
Além de celebrar 14 anos de 
existência da organização, é 
a ocasião em que divulga um 
estudo exclusivo realizado 
pelo Núcleo de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde do 
Instituto Fernandes Figueira 
(NATS/IFF. A pesquisa mostra 
que o Programa Diagnóstico 
Precoce do Instituto Ronald 
McDonald contribui direta-
mente para uma maior capa-
cidade de suspeita de casos e 
menor tempo de trajetória, o 
que contribui para o aumen-
to das chances de cura.

O câncer ainda é a prin-
cipal causa de mortalida-
de, por doença, na faixa de 
5 a 19 anos. As chances de 
cura podem chegar a 85%, 
desde que o diagnóstico 
seja feito precocemente. O 
objetivo do Programa Diag-
nóstico Precoce é capacitar 
profissionais da Estratégia 
Saúde da Família (ESF), 
bem como os médicos da 
atenção básica do SUS que 
sejam referência para o 
atendimento de crianças 
e adolescentes em par-
ceria com instituições de 
diversas regiões do país, de 
forma que casos suspeitos 
sejam corretamente enca-
minhados, contribuindo 
para o tratamento adequa-
do e o aumento das chan-
ces de cura dos pequenos 
pacientes.

A pesquisa realizada mos-
tra que houve um aumento 
de 23% de crianças/adoles-
centes que chegaram aos 
hospitais pesquisados para 
concluir a avaliação diag-
nóstica nas regiões em que o 
Programa foi implementado. 
Além disso, mostrou que o 
tempo de trajetória em se-
manas do paciente desde o 
diagnóstico até o tratamen-
to fosse reduzida em 61% 
(de 13 para 5 semanas). O 
impacto pode ser inferido 
pelo aumento do número de 
casos suspeitos e redução do 
tempo de encaminhamento.

A realização do Progra-
ma Diagnóstico Precoce do 
Instituto Ronald McDon-
ald é possível graças às 
doações arrecadadas pela 
Campanha dos Cofrinhos, 
que tem mobilizado cada 
dia mais clientes da rede de 
restaurantes McDonald’s a 
doarem o troco em prol da 
causa do câncer infantoju-
venil. Ao todo, cerca de R$ 
3.153.233,66 milhões já fo-
ram destinados aos projetos 
de capacitação de profissio-
nais de saúde por meio do 
Programa desde 2008.

Saiba mais sobre as fon-
tes de arrecadação, os pro-
gramas e as instituições 
beneficiadas em www.insti-
tuto-ronald.org.br.

Pesquisa revela
que crianças têm 

diagnóstico contra 
o câncer mais cedo



Com 15 anos de sucesso e mais de 2 milhões de espectadores, peça estará em São Bernardo do Campo
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2077. Jack Harper (Tom 
Cruise) é o responsável pela 
manutenção de equipamentos 
de segurança em um planeta 
Terra irreconhecível, visto que 
a superfície foi destruída devi-
do a confrontos com uma raça 

alienígena. O que restou da 
humanidade vive hoje em uma 
colônia lunar. Jack irá para este 
local daqui a duas semanas, já 
que está perto de terminar seu 
trabalho na Terra. Só que, um 
dia, ele encontra uma espa-

çonave que traz uma mulher 
dentro. Ao conhecê-la, tudo 
o que Jack sabe até então é 
posto em dúvida. É o início de 
uma jornada onde ele precisa-
rá descobrir o que realmente 
aconteceu no passado.

Peça “Acredite, um Espírito Baixou em Mim” 
neste fim de semana no Teatro Lauro Gomes

No dia 18 de maio, das 
13h às 00h, o Sambódromo 
do Anhembi recebe a 10ª 
edição do Carnafacul – www.
carnafacul.com.br – o maior 
encontro entre universidades 
do país.  Serão 11 horas de 
folia com sete apresentações 
em trios elétricos de diferen-
tes estilos. Em comemoração 
aos 10 anos, o evento terá 
como atração principal o  can-
tor Naldo, além de canções 
de Fernando & Sorocaba, 
Banda Eva, Tuca Fernandes, 
Turma do Pagode, Mc Ed 
Murphy e a escola de samba 
Beija Flor. Para participar da 
festa, os ingressos, vendidos 
só para maiores de 18 anos, 
podem ser adquiridos em 
cinco municípios da região: 
Diadema, Mauá, Santo An-
dré, São Bernardo do Campo 
e São Caetano do Sul. Tam-
bém podem ser comprados 
online pelo site www.ingres-
sonaweb.com.br. 

Carnafacul

Ficção científica também conta com Morgan Freeman no elenco

“Acredite, um Espírito Baixou 
em Mim”, conta a história de um 
homossexual assumido, incon-
formado com a própria morte,  
que foge do céu para viver novas 
experiências e acaba criando 
uma grande confusão após in-
corporar num machista radical. 

Os atores mineiros Ilvio Ama-
ral e Maurício Canguçu coman-
dam esta comédia que já levou 
mais de 2 milhões de pessoas ao 
teatro. Completando 15 anos em 
cartaz, o espetáculo é garantia 
de riso e vem fazendo com que 
o público volte uma, três, cinco 
vezes. O incontestável sucesso 
da montagem começa no texto 
de Ronaldo Ciambroni, que foi 
capaz de amarrar situações 
corriqueiras e inusitadas de ex-
tremo humor. Sandra Pêra dirige 
o espetáculo dando ritmo e ar-
rancando deliciosas gargalhadas 
do público. Lolô, personagem de 
Ilvio Amaral - tem no currículo 
mais de 38 peças, entre elas, 
“Deus Lhe Pague”, dirigida por 
Bibi Ferreira, e “Papo de Anjo” 
dirigida por João.

história - Bittencourt  morre 
durante um acidente de carro. 
Sem acreditar na própria mor-
te, ele se nega a ficar no céu e 
volta a terra. Aos poucos, ele vai 
descobrindo seus poderes  e fa-
zendo uma série de trapalhadas 
até incorporar no machista noivo 
de uma “perua” ciumenta. A 
dupla personalidade do noivo vai 
abalar o romance e ainda revelar 
a homossexualidade do cunha-
do. Revelações e situações que 
fazem qualquer um sair do sério. 

Maurício Canguçu interpreta 
Vicente, o machista noivo de Nor-
manda, personagem de Adriana 
Ferrari, que é irmã de Lucas, vivido 
pelo ator David Cardoso Jr., que se 
vê em dúvida da própria sexuali-
dade após as interferências espi-
rituais de Lolô. Também está no 
elenco Mauro Pucca, o guardião 
do céu, que vem acabar com a 
festa de Lolô na terra.

“Acredite, Um Espírito Bai-
xou em Mim”, que é a primeira 
direção de Sandra Pêra, chegou 
ao Rio de Janeiro para fazer uma 

Serviço

teAtRo lAURo GoMeS - Rua Helena Jacquey, 171 - Rudge Ramos - São Bernardo - Dias: 12, 
13 e 14 de abril - Horários: Sexta e Sábado 21h - Domingo 19h - Duração: 90 minutos - Indicação: 
10 anos - Gênero: Comédia

ingressos - No telefone 2093-3176 de segunda a sexta das 9h às 18h. Na bilheteria do teatro 
de terça a domingo das 14h às 19h e no dia do espetáculo até inicio da apresentação, caso tenha 
ingresso. Os preços são de R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 meia-entrada.

temporada de dois meses, mas 
acabou ficando oito meses e pas-
sou por três teatros diferentes. 

O sucesso da peça é tão gran-
de que virou um longa metragem. 

Filmado em Belo Horizonte no 
final de 2002, o filme tem parti-
cipações especiais de atores da 
cena nacional: Marília Pêra, Arlete 
Sales, Suely Franco, Gorete Mila-

gres, Bemvindo Siqueira, Cláudia 
Mauro, Nelson Freitas, Cássio 
Scapin, Ronaldo Ciambroni e Nany 
People.  A direção é de Sandra 
Pêra e Jorge Moreno.

A Orquestra Filarmônica de 
São Caetano do Sul dá conti-
nuidade à Temporada 2013 de 
Concertos. Promovidos pela 
Secretaria Municipal de Cultu-
ra da Prefeitura da cidade, os 
concertos serão no Teatro Paulo 
Machado de Carvalho (Alame-
da Conde de Porto Alegre, 840 
- Bairro Santa Maria), no sábado 
(13/4), às 20h30, e no domingo 
(14/4), às 19h30. A entrada é 
gratuita e a classificação é de 
sete anos. 

Sob a regência do Maestro 
Sérgio Assumpção, o programa 
tem Bachianas Brasileiras nº 7, 
de H. Villa-Lobos; Concerto para 
violão e pequena orquestra, 
de H. Villa-Lobos, com o solista 
Fábio Zanon e A Retirada da 
Laguna, de C. Guerra-Peixe. 

Dirigida desde julho de 2009 

pelo Maestro Sérgio Assump-
ção, a Orquestra Filarmônica 
de São Caetano do Sul foi criada 
em 1991. Os trabalhos da filar-
mônica priorizam a realização 
dos Concertos da Temporada, 
dirigidos aos munícipes, e dos 
Concertos Didáticos, voltados 
para os alunos da rede munici-
pal de ensino.

Os Concertos da Tempo-
rada abordam o repertório 
erudito, mas sempre apre-
sentado com comentários e 
observações que permitam a 
aproximação do público com 
o universo sinfônico. As peças 
fundamentais do repertório 
sinfônico são executadas e 
grandes solistas e corais são 
frequentemente convidados 
a atuar junto à Filarmônica.

Já os Concertos Didáticos, 

que compõem o projeto Filar-
mônica na Escola, têm permi-
tido aos alunos das escolas da 
cidade terem contato com a 
orquestra, seus naipes e ins-
trumentos, de maneira direta 
e divertida. O repertório é di-
recionado à faixa etária dos es-
tudantes e, entre as atividades 
desenvolvidas, alunos são con-
vidados a tocar instrumentos 
e mesmo a reger a orquestra.

Desta maneira, a Orquestra 
Filarmônica de São Caetano do 
Sul pretende atuar artística e 
didaticamente, buscando aten-
der aos diferentes públicos, de 
maneira a promover e divulgar 
música, cultura e cidadania. A 
duração dos concertos é de 90 
minutos. Mais informações na 
Cultura, pelos telefones 4232-
1237 e 4232-1294. 

Marcelo Serrado faz
pré-estreia de comédia

Filarmônica de São Caetano realiza 
dois concertos no Paulo Machado

A entrada é gratuita e a classificação é de sete anosSão Caetano recebe a peça em apresentação única

Com o sucesso, peça já virou até longa metragem

Orquestra Filarmônica é dirigida pelo Maestro Sérgio Assumpção

Após temporada de sucesso 
no Rio de Janeiro, a peça Tudo é 
tudo e Nada é Nada, com o ator 
Marcelo Serrado, chega ao estado 
paulista. Pela primeira vez, a pré-
-estreia de um espetáculo com 
artista consagrado será em São 
Caetano do Sul, em única apre-
sentação na Grande São Paulo.

O evento será no dia 18 de 
abril (quinta-feira), no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho (Ala-
meda Conde de Porto Alegre, 840 
– Bairro Santa Maria), a partir das 
21h. A classificação é de 12 anos.

 Na peça, Marcelo conta 
fatos do cotidiano, aconteci-
mentos pessoais e observações 

particulares sobre a vida, as 
pessoas e as coisas através de 
histórias curiosas, como a de 
quando foi morar na Inglater-
ra, as dificuldades e situações 
engraçadas enfrentadas na 
profissão de ator e ainda uma 
paixão da adolescência.

Os ingressos custam R$70 
(inteira), R$50 (antecipado), 
R$45 (promocional com bônus 
de jornal e para funcionário 
público) e R$35 (meia e clientes 
Porto Seguro com direito a um 
acompanhante). Estarão à venda 
na bilheteria do teatro a partir do 
dia 12/4 (sexta-feira), das 14h às 
19h. A duração é de 60 minutos.

Cinema: Em ‘Oblivion’, Tom Cruise é
sobrevivente em mundo destruído
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São Caetano apresenta sua
equipe de futebol feminino

Estreia da equipe será no Anacleto Campanella, contra Cotia, pelo Campeonato Paulista
A equipe de futebol femini-

no de São Caetano do Sul para 
a temporada 2013 foi apresen-
tada oficialmente terça-feira 
(9/4), em cerimônia no Palácio 
da Cerâmica, sede do governo 
municipal. Atletas e integran-
tes da comissão técnica foram 
recepcionados pelo prefeito, 
Paulo Pinheiro, em encontro 
que também teve a participa-
ção de secretários municipais, 
vereadores e do presidente da 
Associação Desportiva São Cae-
tano, Nairo Ferreira de Souza.

O time foi formado graças a 
parceria entre a Prefeitura, a AD 
São Caetano e a iniciativa pri-
vada. Entre as 20 jogadoras do 
elenco atual estão atletas com 
passagens pela seleção brasi-
leira, como a zagueira Auinã 
Danielle e a goleira Bárbara Mi-
chelini. A equipe disputará nes-
te ano o Campeonato Paulista, 
os Jogos Regionais e Abertos 
do Interior, além de excursio-
nar pelo exterior para realizar 
intercâmbio e amistosos.

“Vocês terão o poder pú-
blico como retaguarda. Que-
remos atletas como vocês, que 
gostem de vestir a camisa da 
cidade e que criem uma iden-
tidade com São Caetano”, de-
clarou Paulo Pinheiro. O chefe 
do Executivo foi presenteado 
pela zagueira Aliane Oliveira 
com uma camisa do time.

Confiantes, atletas e co-
missão técnica destacaram a 
vontade de defender a cidade. 
A estreia no Campeonato Pau-
lista será contra Cotia, dia 28 
de abril, no Estádio Municipal 
Anacleto Campanella. “Nossa 
expectativa é a de sermos 
competitivos em todos os 
campeonatos, o que significa 

chegar às finais”, projetou 
o técnico Maurício Salgado. 
“Não vai faltar esforço para 
representarmos São Caetano 
como a cidade merece.”

Base - O projeto tem foco 
voltado também para as cate-
gorias de base. Estão progra-
madas três seletivas com me-
ninas a partir dos 16 anos que 

morem em São Caetano ou nas 
cidades da região. A primeira 
delas será realizada dia 20 de 
abril, a partir das 14 horas, no 
Clube Tamoyo (Rua São Paulo, 
200, Bairro Santo Antônio). As 
interessadas devem levar suas 
avaliações físicas.

As garotas que se destaca-
rem na chamada peneira serão 

convidadas a integrar o elenco 
sub-20 ou principal, de acordo 
com a idade e qualificação téc-
nica. “Temos como um grande 
objetivo revelar talentos para o 
futebol feminino. Por isso tere-
mos as seletivas e as categorias 
de base”, ressaltou o secretário 
de Esporte e Turismo de São Cae-
tano, Gilmar Tadeu Ribeiro Alves.

Equipe que defenderá São Caetano no futebol feminino foi apresentada no Palácio da CerâmicaCampeão nas argolas nos 
Jogos Olímpicos de Londres 
em 2012, o ginasta Arthur 
Zanetti visitou a Prefeitura de 
São Caetano do Sul na segun-
da-feira (8/4). Acompanhado 
do técnico Marcos Suzarte 
Goto, o atleta se reuniu com 
o prefeito Paulo Pinheiro, a 
assessora especial do Paço, 
Gica Pinheiro, e vereado-
res. No encontro, o chefe do 
Executivo ressaltou a dispo-
sição em oferecer melhores 
condições estruturais para o 
desenvolvimento do esporte 
de alto rendimento na cidade. 

“O Arthur tem feito por 
onde. São Caetano agradece 
muito a sua abnegação e se 
sensibiliza porque está levan-
do o nome da cidade mundo 
afora. Sabemos que ainda não 
fizemos tudo o que merece 
para que desenvolva a sua 
aptidão, mas assumimos o 
compromisso de melhorar a 
situação ao longo do ano”, 
afirmou Paulo Pinheiro, que 
presenteou o ginasta e o 
treinador com um kit com 
materiais sobre o município.

A atual administração 
já iniciou o processo de 
reestruturação do Espor-
te quitando os dois meses 
de salários atrasados dos 
atletas, situação que se ar-
rastou em 2012. A segunda 
etapa consiste em qualificar 
a infraestrutura das praças 
esportivas, oferecendo me-
lhores condições de treina-
mento aos esportistas.

No SERC Santa Maria, local 
de treinamentos da equipe de 
ginástica artística, já foi tro-
cado o tablado. Até o fim de 
abril toda a aparelhagem do 
ginásio deverá ser substituída, 
em parceria da Prefeitura com 
o Ministério dos Esportes. 
Cavalos, barras, argolas e 
colchões estão entre os equi-
pamentos a serem renovados. 
Além disso, há articulação 
com o governo federal para a 
construção de um centro de 
referência em ginástica artís-
tica em São Caetano.

As conquistas atendem rei-
vindicações antigas feitas por 
Marcos, Arthur e por todos os 
incentivadores da modalidade. 
“Peço ajuda porque agora vivo 
na prática o que sempre ouvi 
de atletas de ponta: tornar-se 
campeão é difícil, mas manter-
-se no topo é mais ainda”, res-
saltou Arthur. “Pela estrutura 
atual conseguimos uma meda-
lha olímpica. Agora precisamos 
de um aporte maior para repe-
tir o feito em 2016 (nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro)”, 
vislumbrou o ginasta, que em 
março conquistou o ouro na 
etapa da Copa do Mundo de 
Doha, no Catar.

Zanetti visita
Paulo Pinheiro

Eric Romero

A primeira rodada do Cam-
peonato Municipal de Futebol 
Amador de São Caetano, dis-
putada na manhã de domingo 
(7/4), foi marcada pelo equilí-
brio entre as equipes. Das nove 

partidas disputadas, uma ter-
minou empatada e em outras 
quatro a vitória foi definida por 
um gol. As redes balançaram 22 
vezes, média de 2,5 por jogo.

Os destaques foram as vitó-

rias do bicampeão Metalúrgicos 
sobre o Alvi Celeste (4 a 1), no 
grupo B, e do Unidos sobre o 
Padre Cícero (3 a 0), no Grupo 
A, nos resultados mais elásticos 
da rodada inaugural.

Meia Maratona do
Shopping ABC está com 

inscrições abertas

Equilíbrio marca a primeira rodada
do Campeonato de Futebol Amador 

Competição integra festejos de aniversário

O Shopping ABC e a Prefei-
tura de Santo André realizam 
no dia 28 de abril (domingo), 
a partir das 7h30, a 12ª Meia 
Maratona do Shopping ABC, 
prova mais aguardada pelos 
moradores do ABC. Para que 
toda a família possa participar, 
haverá um espaço gratuito 
onde as crianças poderão se 
divertir enquanto os adultos 
estiverem na maratona. Além 
disso, a organização do evento 
oferece guarda-volumes sem 
custo e todos os participantes 
receberão junto com o kit, 
cupons de desconto de mais de 
20 lojas do Shopping do ABC.

Nesta edição, haverá tam-
bém largada especial para os 
deficientes visuais, que acon-
tecerá cinco minutos antes, 
às 7h25.

As inscrições já estão aber-
tas e os interessados poderão 
se cadastrar no site do Shop-
ping ABC (www.shoppingabc.
com.br), ou na loja A Espor-
tiva, localizada no piso P1 do 

empreendimento, até o dia 21 
de abril (domingo).  O valor da 
inscrição será de R$ 65,00 para 
o público de 18 a 59 anos, e, R$ 
32,50, para maiores de 60 anos. 
O pagamento deverá ser rea-
lizado pelo cartão de crédito. 

Na 12ª edição, haverá três 
opções para participar: cami-
nhada de 5km e corridas de 10 
e 21km. O público poderá se 
localizar por meio das cores de 
identificação de categorias. 

Todos os inscritos receberão 
antes do evento, um kit com-
posto por camiseta, número e 
chip para utilizar na maratona e 
cupons de descontos que pode-
rão ser utilizados em compras 
nas mais de 20 lojas participan-
tes do Shopping ABC. A retirada 
do kit deverá ser feita nos dias 
25, 26 e 27 de abril (quinta-
-feira a sábado), das 10h às 22h, 
na loja A Esportiva. Todos os 
participantes que concluírem a 
prova receberão uma medalha, 
além de um kit lanche (suco, 
fruta e lanche). 

Evento tem caminhada de 5km e corrida de 10 e 21km

Partida entre Metalúrgicos e Alvi Celeste marcou o início das competições em São Caetano

Resultados
GRUPo A:
Creua 0 x 1 União Nova Gerty;
Jabaquara 1 x 0 AEED;
Internacional 0 x 0 Flamengo;
Padre Cícero 0 x 3 Unidos;
Sete de Setembro 3 x 2 FMF.

GRUPo B:
Santa Maria 2 x 1 Luiz Gama ;
Gisela 0 x 2 Em Cima da Hora;
Metalúrgicos 4 x 1 Alvi Celeste;
Águias 2 x 0 Barcelona.

Amador de Bocha é iniciado em SCS
Foi aberto oficialmente o 

Campeonato Municipal Ama-
dor de Bocha e Rafa de São 
Caetano do Sul. A competição 
terá 77 atletas divididos em 7 
grupos de 11 cada, onde todos 
se enfrentam. O período de 
disputa será até setembro des-
te ano com partidas sempre as 
terças, quartas, quintas e sextas 
feiras a partir das 13h30.

Para acompanhar as parti-
das, basta ir até o CER São José 
(Bochófilo), na Rua Rio Grande 
do Sul, 1.083, bairro Santo 
Antônio. A entrada é gratuita.

Alexandre Yort

Secretário de Esportes Gilmar Tadeu se arrisca na cancha de bocha 

Divulgação


