
Fazer a diferença
Há 18 anos, a dona de casa Vera Emília Chiavelli 
Teruel, moradora de Santo André, foi surpreendida 
por um câncer de mama. Teve “sorte”. O tumor foi 
identificado ainda no início e ela não precisou se 
submeter nem a quimioterapia, nem a radioterapia. 

Ocorre que os recursos da medicina em 1988 não eram 
os mesmos dos dias de hoje. Vera perdeu o seio direito.

Assim como Vera, milhares de mulheres são surpre-
endidas todos os anos, por casos de câncer de mama. 
Campanhas educativas, divulgando o auto-exame, aju-
dam na detecção precoce desse tipo de câncer. Mas 
não há muito que fazer para evitar o problema.    

Coisa bem diferente é a atitude que se pode ter diante do 
tranco. E aqui começa a história da Associação Viva Melhor. 

Oito anos depois de ter enfrentado a doença, Vera reen-
controu uma amiga, Terezinha Pontes Cipriani. Havia muita 
conversa para colocar em dia, mas a notícia mais dura não 
tardou a aparecer: Terezinha também tinha câncer de seio.

Casada, três filhos, Vera nunca trabalhou fora, mas 
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Av. Lauro Gomes vai integrar
a Região até o final de 2008

atuava na associação de Pais e Mestres, era catequista 
e também estava presente nos encontros de casais da 
igreja Jesus Bom Pastor. Foi em um desses encontros, 
aliás, que ela conheceu Terezinha. Foi essa postura de 
participação que as levou a idealizarem a Associação.

A entidade começou realizando reuniões semanais 
para dar suporte e orientação às mulheres com câncer de 
mama. “Queríamos que elas tivessem um apoio que nós 
não tivemos”, diz Vera. Hoje, entre outras atividades, a As-
sociação promove reuniões de auto-ajuda; doa perucas, 
próteses externas e turbantes; orienta as mulheres sobre 
as condições de seu corpo após a operação e orienta sobre 
o comportamento envolvendo marido, filhos e amigos.

“Nesses oito anos atendemos quase três mil mulhe-
res”, diz Vera. A entidade funciona em duas salas no 
prédio da Secretaria de Saúde de Santo André. Ali, 15 
mulheres que se revezam no atendimento e há ainda o 
trabalho de 50 voluntárias que, entre outras atividades, 
visitam pacientes em suas casas.

Vera, como qualquer paciente de câncer, sabe que 
uma recidiva está sempre no horizonte. “Que ela venha 
o mais tarde possível”, diz. Enquanto isso, o melhor a 

Censo mostra que 
42% dos alunos 
matriculados na 
universidade são 
da Região. Pág. 04

UFABC é
bem regional

Luciano Vicioni

Luciano Vicioni

Vera e a Associação Viva Melhor: quase três mil mulheres atendidas

O prefeito de 
Santo André, 
João Avamileno, 
anunciou que 
concluirá  a av. 
Lauro Gomes até 
o ano que vem. 
A obra integrará 
o transporte 
regional. Pág. 04

fazer é viver com intensidade, fazer o que se gosta, va-
lorizar as pessoas à sua volta.

“Erva ruim, a geada não mata”. Foi com essa frase 
que Vera decidiu que ia viver para ver os filhos cresci-
dos. Esse tipo de força não pode se perder. Terezinha, 
a vice-presidente da entidade, voltou a ter um câncer de 
mama. Mas as duas continuam dispostas a lutar.

Abrigo condenado pela Vigilância

Vigilância Sanitária da própria Prefeitura de S. Bernardo atestou 
que os abrigos de famílias carentes são inabitáveis. Pág. 06

Deputado estadual afirma que chegou 
sua vez de disputar a Prefeitura de 
Santo André e garante que tem 
densidade eleitoral. Pág. 03

Siraque diz que é o
‘primeiro da fila’ no PT

Prefeito de São Bernardo, William Dib, 
enfrenta nos próximos dias a greve dos 
guardas e a insatisfação crescente do 
funcionalismo municipal. Pág. 07

Agosto será o ‘mês do
cachorro louco’ para Dib

Rede de supermercados vai investir
R$ 30 milhões para abrir novas 
unidades de bairro na Região e na 
Grande São Paulo. Pág. 08

Coop investe em três
novas lojas no ABCD

Conheça os 
provedores grátis e 
até os que pagam 
para o internauta 
navegar. Pág. 09

Internet
rentável

A Cantina 
Bagarollo, em 
Diadema, combina
boa comida com 
preço baixo. Pág. 10

Una o útil ao 
agradável

A Prefeitura de Santo André removerá a favela que fica às margens do córrego dos Meninos, na divisa com S.Bernardo, para concluir uma das principais ligações do ABCD

Fabrício Ferreira jogou 
muita bola nos ‘terrões’ 
do Jardim Inamar, 
em Diadema, onde 
defendeu equipes como 
o Leão do Mar e o Grêmio. 
Agora joga no Timão, 
que passou a valorizar as 
categorias de base. Pág. 12

Do Leão do Mar 
para o Corinthians

Luciano Vicioni

Luciano Vicioni



ABCD Maior - Edição No 17 - 20 de julho de 2007 - Pág. 02
Ed

it
or

ia
l

Congratulação
A Câmara Municipal de 

Rio Grande da Serra (...) 
apresenta voto de congra-
tulações, pelo reconheci-
mento público e júbilo ao 
jornal ABCD MAIOR pelo 
brilhante trabalho jornalís-
tico desenvolvido em seu 
primeiro ano de edição.

Vereador Roberto Breyer, 
presidente da Câmara de 
Rio Grande da Serra

Resposta
O ABCD MAIOR agrade-

ce aos vereadores de Rio 
Grande da Serra, em es-
pecial a Amilton José dos 
Santos, Cláudio Manoel 
Melo e Cleson Alves de 
Souza, autores do reque-
rimento de congratulação.

Boas novas, novas preocupantes 

Má gestão
Gostaria de dar os para-

béns aos guardas munici-
pais de São Bernardo pela 
luta travada contra a má 
gestão do prefeito William 
Dib, que visa dar vanta-
gens somente ao seus ca-
bos eleitorais. Mas as elei-
ções do próximo ano vão 
mostrar que o povo está 
mais ligado no dinheiro 
público.

Rogério E. Silva
São Bernardo

Mais grave
A reportagem “Lideran-

ças políticas repudiam si-
lêncio de Dib” (publicada 
no site www.abcdmaior.
com.br em 12 de julho) 
deveria citar o fato de o 

prefeito não ter recebido o 
Sindicato dos Servidores 
Públicos de São Bernardo 
por ocasião do movimento 
do ano passado. A atitu-
de atual apenas endossa 
a tomada por Dib naquela 
ocasião, ao meu ver, mais 
grave, pois recusou-se a 
receber a representação 
legítima da categoria.

Nelson Nisenbaum
São Bernardo

E a cultura?
Ao invés de se preocu-

par com sua reeleição, o 
prefeito Clóvis Volpi de-
veria prestar mais atenção 
na falta de espaços para a 
produção local de cultura.

Ana Cristina de Souza
Ribeirão Pires

Marcelo Moreira*

O que dizem as imagens do acidente
Carlos Manoel *

Fontes internas 
da Infraero que 
assistiram às 
gravações de 
imagens da pista de 

Congonhas sustentam 
que o acidente do 
Airbus 320 da TAM foi 
resultado de problemas 
operacionais ou 
mecânicos da aeronave 
e não conseqüência 
de derrapagem ou 
deficiência da pista 
molhada. Segundo as 
primeiras avaliações de 
técnicos, o pino de um 
dos reversos (freio motor) 
do avião da TAM falhou, 
impedindo sua ativação 
ou desativação. 

O problema mecânico 
explicaria porque a 
aeronave desviou à 
esquerda do eixo da pista 
até o ponto de colisão. 
Esta falha, também 
poderia ter impedido a 
aplicação do freio durante 

a tentativa frustrada de 
pouso. Outra alternativa, e 
que também foi apontada 
por quem observou a 
filmagem, é a de que a 
aeronave estava com 
excesso de velocidade 
no ponto de toque na 
cabeceira da pista. 

Uma opinião mais 
definitiva fica para depois 
da abertura da caixa 
preta da aeronave. Mas 
os técnicos já descartam 
possíveis problemas com 
a pista. Ou seja, tudo ao 
contrário do que vem 
sendo divulgado pela 
mídia nestas primeiras 
horas após o acidente.

A mídia brasileira já 
está de novo na trincheira, 
explorando os cadáveres 
das vítimas para sustentar 
que a culpa é do gestor 
público - a Infraero. O que 
estes articulistas não têm 
vergonha de esconder é 
que, por traz destas análises 

esconde-se um conceito 
neoliberal do que é público 
e do que é privado. 

A mídia brasileira precisa 
parar de dizer que tudo que 
dá certo no nosso País é 
mérito do setor privado 
e tudo que dá errado é 
público. Parar de omitir 
que quem sempre tomou 
conta do setor público 
foi o interesse privado. 
E no caso de apurar as 
responsabilidades pela 
queda do avião da TAM 
é preciso considerar a 
responsabilidade da própria 
TAM. Da mesma forma, se 
São Paulo quiser de fato 
tirar a operação pesada de 
Congonhas e levá-la para 
outro aeroporto vai ter de 
enfrentar o lobby pesado 
das companhias aéreas que 
sempre preferiram operar 
no centro de São Paulo.

*Carlos Manoel é piloto 
e engenheiro.

A Região ganhou 
uma nova ferramen-
ta para sua informa-
ção do dia-a-dia: o 
site www.abcdmaior.

com.br está de cara nova. 
Depois de um ano de vida, 
trocamos nossa página 
por uma nova concepção, 
muito mais rápida, mais 
eficiente e mais interativa. 
Com isso, o site do ABCD 
MAIOR, que já era o me-
lhor conteúdo da Região 
na web, passa a disputar 
também em tecnologia.

A qualidade e a quan-
tidade de informação é 
garantida pela operação 
coordenada entre a pro-
dução de três veículos de 
comunicação: a edição 
quinzenal deste jornal, o 
programa diário de rádio 
(ABCD MAIOR NO AR, 
Rádio ABC, AM 1570, às 
18h30), e, agora, a produ-
ção da nossa Revista de 
TV (ABCD MAIOR EM RE-
VISTA), que já começou 
a ir ao ar através da Rede 

De cara nova
TV, todos os domingos, às 
10 horas da manhã.

Na nossa nova página, 
com um simples clique, 
você poderá ver o progra-
ma do último domingo na 
sua tela de computador, 
da mesma forma que você 
já podia ouvir o programa 
diário de rádio. Para nós 
do ABCD MAIOR, é mui-
to importante que o leitor 
da Região saiba valorizar 
esta experiência. Ela não 
difere apenas em termos 
de conteúdo jornalístico, 
de pontos de vista dife-
rentes do discurso único 
da mídia brasileira.

Essa experiência é única 
também porque explora o 
potencial da convergência 
entre as diferentes mídias. 
A tecnologia e a velocida-
de com que a informação 
circula hoje no mundo mo-
derno exige uma combina-
ção de meios, de forma a 
permitir uma exploração 
mais eficaz do potencial 
de cada informação.

Apenas para exemplifi-
car: no sábado, na soleni-
dade de abertura do Pan, o 
presidente Lula foi vaiado. 
A mídia repetiu à exaustão 
a idéia de que a imagem do 
presidente da República, 
enfim, havia sofrido uma 
rachadura. Será verdade? 
Foi através da internet que 
esta cantilena foi inteira-
mente desmascarada. 

Na nossa página de inter-
net, por exemplo, na seção 
de política, o leitor poderá 
ter acesso a um vídeo, de 
53 segundos, publicado no 
Youtube, mostrando que 
tudo não passou de uma 
armação patrocinada pelo 
prefeito do Rio, César Maia. 
É uma informação valiosa 
para o leitor formar sua 
opinião. E, cuja riqueza, é 
possível apenas através da 
internet. Por isso, a partir 
de agora, aproveitem nos-
so site: www.abcdmaior.
com.br. Ali você não deixa 
para saber apenas no dia 
seguinte.

Cartas

As novas contratações 
anunciadas pela 
Volkswagen em São 
Bernardo neste mês trazem 
felicidade e alívio a uma 
região assolada pela perda 
sistemática de postos 
de trabalho formais e de 
qualidade desde o começo 
dos anos 90. Felicidade 
por mostrar que o setor 
automotivo mantém o 
vigor e que os problemas 
estruturais específicos de 
cada montadora podem ser 
superados se houver um 
mercado interno aquecido 
e uma estabilidade 
econômica duradoura 
- mérito indiscutível do 
governo federal chefiado 
por Luiz Inácio Lula da 
Silva. 

Os bons ventos para 
a indústria, entretanto, 
mostram o outro 
lado da boa notícia, 
que preocupam - ou 
deveriam preocupar 
- os administradores 
públicos das sete cidades, 
assim como os gestores 
econômicos. Qual é o 
futuro do emprego na 
região? 

O nível de desemprego 
no ABCD oscila entre 200 
mil e 210 mil pessoas, 
entre a população 
economicamente ativa, 
de cerca de 1,5 milhão 
de pessoas. Apesar do 
crescimento mensal do 
saldo de contratações 
formais na região e 
no País ser altamente 
positivo, o número de 
desempregados não cai 
na Grande São Paulo. 
Isso significa que o bom 
momento econômico 
vivido no Brasil ainda não 
está sendo suficiente para 
incluir jovens - na maioria 
carentes - em busca 
do primeiro emprego 
e reincluir muitos 
profissionais em idade 
produtiva. 

O fato de boa parte da 
mão-de-obra requisitada 
pela Volks ser formada 
por profissionais 
experientes e aposentados 
não refresca. O fato é que 
quem deixa o mercado 
por algum tempo 
dificilmente volta. O que 
fazer? 

Ainda são tímidas as 

experiências realizadas 
pela Prefeitura de Santo 
André na tentativa de 
criar soluções para os 
gargalos do emprego. 
Entretanto, são as mais 
promissoras. É hora de 
incentivar o comércio dos 
bairros, na tentativa de 
fixar os moradores nessas 
regiões. É hora de ampliar 
a oferta de vagas em 
cursos profissionalizantes 
ou de capacitação 
profissional. 

E, mais do que nunca, 
é hora de estimular a 
criação de empregos 
mais qualificados, com 
medidas tributárias e 
fiscais para atrair novas 
empresas das áreas de 
tecnologia, química fina 
e turismo. Tudo isso é 
possível e esta ao alcance 
das administrações 
municipais. O problema 
é que em 2008 teremos 
eleições nas cidades. Será 
que ainda continuaremos 
a perder tempo na 
questão do emprego?

*Marcelo Moreira é 
jornalista
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Luciano Vicione

Firme e forte - A árvore histórica que repousa às margens da via Anchieta, em frente 
à Volkswagen, em São Bernardo, resiste ao tempo, aos cupins e incêndios e exibe 
toda a sua beleza. Centenária, a figueira é conhecida como “Árvore dos Carvoeiros”, 
porque, antigamente, servia como local de repouso para os trabalhadores que vinham 
dos locais de produção de carvão na Vila Rio Grande (atual Riacho Grande).
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zenal. Tiragem: 70 mil exemplares.  



ABCD Maior - Edição No 17 - 20 de julho de 2007 - Pág. 03

Pergunta - Como 
está no PT a esco-

lha do candidato a prefeito 
para 2008?

Vanderlei Siraque - O 
PT precisa ter, em primeiro 
lugar, o consenso, por meio 
do nosso prefeito, João Ava-
mileno, que seria o fiador 
desse compromisso. Se não 
houver o consenso, iremos 
para as prévias.

P - O prefeito João Ava-
mileno está se mantendo 
neutro nesse processo?

Siraque - Sim. Porque o 
prefeito é o magistrado do 
processo. Ele poderá ser o 
intermediador, poderá bus-
car o consenso. Ele tem 
feito isso. Mas nem todos 
os secretários têm agido 
conforme as orientações do 
nosso prefeito.

Siraque: ‘sou o primeiro da 
fila no PT para o ano que vem’

Deputado garante que tem mais força eleitoral para a eleição em Santo André e propõe pesquisa para definir o candidato

P - Tem secretário usan-
do a máquina para apoiar 
alguém?

Siraque - Sim. Acho que 
existe uma certa “forçação 
de barra”, principalmente na 
Secretaria de Governo. Essa 
secretaria tem que trabalhar 
pela governabilidade, para 
que os projetos da Adminis-
tração sejam aprovados na 
Câmara, para que nosso pla-
nejamento seja executado na 
cidade. A condição sine qua 
non para que possamos ga-
nhar as eleições em 2008 é a 
Administração estar bem, a 
máquina estar azeitada e não 
levar a disputa para dentro 
da Administração. 

P - O que o senhor pen-
sa sobre cancelar as pré-
vias para obter consenso?

Siraque - Defendo o 
consenso, mas com méto-

Para o deputado, o partido não pode levar a disputa pela candidatura para dentro da administração

Luciano Vicioni

do e critérios. Um bom cri-
tério não é quem tem mais 
filiados dentro do PT, mas 
quem tem mais condições 
de ganhar as eleições na ci-
dade. Esse é o critério para 
a escolha de um candidato 
em Santo André. Foi assim 
em São Bernardo com o 

Marinho (Luiz Marinho, 
ministro da Previdência), 
com o (deputado estadual) 
Mário Reali em Diadema, 
com a (ex-prefeita) Maria 
Inês, em Ribeirão Pires. Em 
Santo André, não pode ser 
diferente. O consenso tem 
de ser o candidato que tem 

mais condições de ganhar 
a eleição. Todos nós defen-
demos a continuidade da 
Administração, somos do 
Campo Majoritário do PT. 
Acredito que para resolver 
a questão tem de realizar 
uma pesquisa na cidade. 
Quem tiver mais condições 

de ganhar a eleição tem de 
ser o candidato do PT.

 
P - Se o senhor e a vice-

prefeita Ivete Garcia estão 
no Campo Majoritário, por 
que as duas candidaturas?

Siraque - É isso que não 
entendo. Tínhamos dois 
candidatos do Campo Ma-
joritário. Um era o profes-
sor Luizinho e outro era eu. 
O Luizinho teve problemas e 
não se elegeu. E no PT tem 
fila. Me considero como o 
primeiro da fila. A partir do 
momento em que o Luizinho 
não estava mais no páreo, 
o grupo dele lançou outro 
candidato. Fico até magoa-
do, já que sou o primeiro. 
Defendo o mesmo projeto, 
fui o mais votado da cidade 
por três eleições consecuti-
vas. Fui o mais votado entre 
os estaduais e os federais e 
mais ainda: fui mais votado 
do que os meus adversá-
rios. Tive 41 mil votos e o 
Doutor Brandão (ex-prefeito 
e ex-deputado estadual pelo 
PSDB) teve 24 mil, o Salles 
(Raimundo Salles, do DEM) 
teve 29 mil. O Aidan (Aidan 
Ravin, vereador pelo PTB) 
teve 20 mil. Não foi uma vi-
tória eventual. 

O deputado estadual Vanderlei Siraque 
(PT) afirma que é “o primeiro da fila” 
para a disputa da Prefeitura em 2008. 
Em entrevista ao ABCD MAIOR, diz que 
é o petista com melhores condições de 
vencer o pleito em Santo André. Veja 

os principais trechos da entrevista.

A discórdia dentro do 
Partido Verde se alastrou 
pelo ABCD na última sema-
na. Até então, o caso mais 
notório era o do presidente 
do partido em São Bernar-
do, o ex-deputado estadual 
Giba Marson, que garante 
ser pré-candidato a prefei-
to em 2008 e que, se sair 
do páreo, apoiará no se-
gundo turno a candidatura 
do ministro da Previdência 
Social, Luiz Marinho, pelo 
PT. Irado com as declara-
ções, Amedeo Giusti, ve-
reador da base de susten-
tação do prefeito William 
Dib (PSB), também lançou 
sua pré-candidatura pelo 
mesmo PV. Já em Santo 
André, o vereador Carlos 
Raposo adiantou seu apoio 
ao pré-candidato a prefeito 
Raimundo Salles (PPB) e 
deverá deixar o PV ao final 
do recesso parlamentar. O 
também vereador e presi-
dente do Partido Verde no 
município, Donizete Perei-
ra, classificou a atitude do 
colega como “um alívio”. O 
PV acena com um eventual 
apoio a Ivete Garcia (PT). 
Por fim, a imprensa am-
plificou as lamentações do 
prefeito de Ribeirão Pires, 
Clóvis Volpi (PV), sobre 
o governo de seu compa-
nheiro de partido Leonel 
Damo em Mauá. Volpi dis-
se estar “decepcionado” 
com a administração vizi-
nha e Damo respondeu de 

forma mais direta: “Ele não 
está na minha cadeira para 
poder falar”. Pelo jeito, o 
PV se tornou um barril de 
pólvora na Região.

Dinheiro suspeito
Em meio ao escânda-

lo de fraude em obras da 
CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacio-
nal e Urbano), do governo 
do Estado, um dado revela-
dor: construtoras que têm 
contrato com a companhia 
fizeram doações para as 
campanhas de um terço 
dos deputados estaduais 
eleitos em 2006. Entre eles, 
três do ABCD: os tucanos 
Orlando Morando (de São 
Bernardo) e José Augusto 
(Diadema) e a petista Ana 
do Carmo (São Bernardo). 
Morando é o campeão da 
lista, com uma doação de 
R$ 500 mil das contruto-
ras Planova e OAS. Ana do 
Carmo recebeu R$ 30 mil 
da OAS e José Augusto, R$ 
5 mil da Beter. 

PV em pé de guerra na Região

Volpi: ‘decepção’ com Damo

Roberto Parizotti

JúLIO GARDESAnI E 
WALTER VEnTuRInI
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Não é só a grade 
curricular – trimes-

tral com curso básico de 
três anos para todas as 
graduações – que diferen-
cia a UFABC (Universidade 
Federal do ABC) de outras 
universidades públicas. 
Um censo dos estudantes 
matriculados na primeira 
turma revela que 42% dos 
alunos residem na Região, 
proporção considerada 
alta para uma Universida-
de cujo vestibular é aber-
to e divulgado por todo o 
Brasil. Ainda assim, a ins-
tituição ainda não absor-
ve nem 1% dos possíveis 
universitários do ABCD, 
que são 324 mil.

“Antes de trazer a Fede-
ral para cá, fizemos uma 
pesquisa junto ao IBGE 
(Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística) para 
identificar quantos jovens 
entre 18 e 24 anos existem 
no ABCD. Chegamos a um 
número alto, cerca de 324 
mil, ou 13,2% da popula-
ção”, conta a vice-reitora 
da UFABC, Adelaide Faljoni-

Na UFABC, quase metade dos
alunos inscritos é da Região

Censo indica que 42% dos estudantes da universidade são da Região; parcela seria ainda maior se ensino médio fosse melhor

Alário. Parte desses jovens 
já está em cursos técnicos 
e em outras universidades, 
mas o déficit de vagas para 
a Região ainda é grande, de 
acordo com Adelaide.

A professora ressal-
ta que gostaria de abri-
gar ainda mais alunos do 
ABCD, mas que isso só é 
possível com a melhora 
do ensino-médio na Re-
gião. “Claro que o acesso 
à universidade é universal, 

Para Wagner Augusto da Silva, a UFABC foi a única oportunidade de ingressar no ensino superior

Diego Sartorato

pessoas de qualquer lugar 
do Brasil têm acesso livre 
para ingressar na UFABC. 
Mas ela acabou tendo essa 
característica de absorver 
muita gente da região em 
que está inserida”, avalia.

Adelaide cita a USP (Uni-
versidade de São Paulo) e 
a Universidade Federal do 
Pará como exemplos de 
instituições que têm uma 
população maior de alu-
nos vindos de outros esta-

dos ou do interior.
A cidade campeã em 

matrículas é Santo André, 
onde está sediado o pri-
meiro campus da UFABC. 
A cidade tem 183 alunos. 
São Bernardo vem em se-
gundo lugar, com 140. De 
Mauá, são 41 estudantes. 
São Caetano tem 36 matri-
culados. Diadema tem 25 
alunos, Ribeirão Pires tem 
19 estudantes e Rio Gran-
de da Serra apenas um.

DIEGO SARTORATO 
diego@abcdmaior.com.br Federal perto de casa

Para o estudante Wag-
ner Augusto da Silva, de 
19 anos, a inauguração 
da UFABC representou a 
oportunidade do diploma 
caindo do céu. Ele é o úni-
co aluno de Rio Grande 
da Serra matriculado na 
Federal. Mesmo que te-
nha de pegar trem e ôni-
bus para chegar às salas 
provisórias no local onde 
será construído o primeiro 
campus da universidade, 
em Santo André, essa foi 
a única oportunidade de 
conseguir ingressar no 
ensino superior.

“Eu trabalho para ajudar 
em casa. Mesmo que eu 
passasse em outra univer-
sidade federal, eu não po-
deria me mudar para estu-
dar. A USP e a Unicamp, 
que são as mais próximas, 
não têm curso noturno na 
área que eu quero”, conta.

Ele já é tecnólogo em 
mecatrônica e pretende se 
formar em engenharia da 
energia. Com a graduação 
extra, ele terá a oportuni-
dade de crescer profissio-

nalmente sem ter de sair 
de casa e da empresa em 
que trabalha.

É de olho nesses jovens 
interessados em estudar e 
trabalhar no ABCD que a 
universidade já estuda au-
mentar o número de cam-
pus na região.

O Conselho Universi-
tário já aprovou a criação 
de uma unidade em São 
Bernardo. Hoje, o Ministé-
rio da Educação negocia o 
futuro terreno com a Pre-
feitura. O campus poderá 
ser em um terreno atrás 
do Ginásio Poliesportivo, 
no bairro Anchieta.

Campus em Mauá
Outra cidade que pode 

receber um campus da 
UFABC em breve é Mauá. 
A Prefeitura já teria ofere-
cido à reitoria um terreno 
no bairro Sertãozinho, 
próximo à linha do trem.

Se a proposta for con-
firmada, a negociação 
deve ser rápida, uma vez 
que o terreno já pertence à 
União. (DS)

Câmara debaterá Parque 
Guaraciaba no mês que vem

Oposição em Santo André adiou a discussão para agosto
JúLIO GARDESAnI
julio@abcdmaior.com.br

A discussão sobre a 
criação do Parque do 
Guaraciaba, em Santo 
André, deve ser retomada 
em agosto, com o final 
do recesso da Câmara. O 
projeto que concederia a 
área ao Executivo para a 
instalação do parque foi 
adiado na última sessão 
da Câmara, pois todos os 
vereadores de oposição se 
retiraram do plenário du-
rante a votação que apro-
varia o projeto.

“Crianças e jovens ain-
da morrem afogados no 
local. A oposição não pode 
apenas pensar em seus 
projetos políticos, mas 
sim na população carente 
de nosso município”, criti-

cou a vereadora Maria Fer-
reira (PT), a Loló, que atua 
na Vila Guaraciaba, onde 
está planejada a instalação 
do parque. Lideranças do 
bairro, como o padre José 
Mahon, já organizam a 
ida de moradores para as 
primeiras sessões do le-
gislativo, como forma de 
pressionar a votação do 
projeto.

Aterro sanitário
Desde 1986, a Prefeitu-

ra busca uma solução para 
a área da antiga pedreira 
onde se pretende criar o 
parque. Atualmente, o lo-
cal de aproximadamente 
600 mil metros quadrados 
faz parte do Plano Munici-
pal de Áreas Verdes. Com 
isso, estaria descartada a 

idéia de se utilizar o terre-
no para um sanitário.

O diretor do Depav (De-
partamento de Áreas Ver-
des da Prefeitura de Santo 
André), Ricardo Kondrato-
vich, lembra que o municí-
pio é carente de áreas de 
lazer. “O Parque do Gua-
raciaba será voltado aos 
interesses da população 
local e de todo o municí-
pio, isto está previsto no 
Plano Diretor da cidade”, 
diz o diretor.

Plebiscito
Vereadores da oposição 

defendem que a questão 
deva ser encaminhada para 
votação popular através de 
um plebiscito municipal, o 
que atrasaria mais a apro-
vação do projeto.

Desde 1986, a Prefeitura busca uma solução para a área, onde muitos jovens já morreram afogados 

Luciano Vicioni
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Av. Lauro Gomes será 
entregue antes de 2009
João Avamileno adianta perspectiva de conclusão da parte andreense da principal ligação viária da Região

Fotos: Luciano Vicioni

Notícias 
on line*

Contra o álcool
Com a presença do mi-

nistro da Saúde, José Tem-
porão, a Prefeitura de Dia-
dema lançou a campanha 
Juventude Viva, um amplo 
trabalho de conscientiza-
ção e sensibilização com 
os donos de bares para 
que não vendam bebidas 
alcoólicas para crianças 
e adolescentes. A inicia-
tiva marca os cinco anos 
da Lei de Fechamento de 
Bares, que integra o Plano 
Municipal de Segurança e 
que reduziu os homicídios 
em 67,23% entre 2001 e 
2006.  Agora, a Prefeitura 
foca o controle na venda 
de bebidas para crianças e 
adolescentes. 

Acidente da TAM
O acidente aéro do dia 

17, em São Paulo, o maior 
da história da aviação 
brasileira, com cerca de 
200 mortos, vitimou pelo 
menos duas pessoas do 
ABCD. Renato Ribeiro, de 
Santo André, e Valdir Cor-
deiro de Moraes, de São 
Caetano, estavam no fatí-
dico vôo JJ 3054 da TAM. 
Os técnicos da Infraero 
que assistiram às imagens 
do acidente descartaram 
a hipótese de derrapagem 
da nave na pista do Aero-
porto de Congonhas. Eles 
acreditam em problemas 
operacionais e/ou mecâni-
cos como reais motivos da 
tragédia.

*Confira mais no site 
www.abcdmaior.com.br

Prefeitura removerá famílias para concluir a obra

O prefeito de Santo 
André, João Avami-

leno (PT), prevê para o final 
do ano que vem a conclu-
são de uma das principais 
e mais esperadas obras da 
Região: a parte andreense 
da avenida Lauro Gomes, 
que também percorre a ou-
tra margem do córrego dos 
meninos, em São Bernar-
do. Com a via pronta, será 
grande o impacto no siste-
ma viário de toda a Região.

“A avenida é de extrema 
importância, pois é via de 
acesso aos municípios de 
São Caetano e São Bernar-
do e também às industrias 
da Região”, disse Avamile-
no. A Lauro Gomes, cuja 
conclusão está prevista 
no Plano Diretor de Santo 
André, vai desatravancar o 
trânsito entre o ABCD e a 
Capital. Dos três trechos 
da nova avenida, um já 
está concluído, o de nú-
mero dois, entre as ave-
nidas Atlântica e Prestes 
Maia. ”O próximo será o 
da Afonsina”, avisa a se-
cretária de Transportes e 
Obras Públicas de Santo 
André, Miriam Blóis.

JúLIO GARDESAnI
julio@abcdmaior.com.br

No meio do Trecho Um 
da Lauro Gomes, entre as 
avenidas Pereira Barreto 
e Atlântica, estão alguns 
barracos que impedem a 
conclusão da obra. “Para a 
conclusão das obras será 
necessário remover as fa-
mílias. Mas a retirada só 
acontecerá quando houver 

um local para recolocá-
las”, disse a secretária de 
Transportes e Obras Públi-
cas, Miriam Blóis.

A pequena favela, no 
entanto, não será obstácu-
lo para a nova avenida. De 
acordo com a secretária, 
mesmo antes da remoção 
das famílias a via entrará 

em funcionamento. Será 
traçado um trecho alter-
nativo que contornará o 
núcleo habitacional, para 
a interligação entre os tre-
chos um, dois e três.

“Se esse outro local for 
descente para a minha 
família viver, eu saio da 
Lauro Gomes”, afirmou 

o aposentado João Eu-
clides, que mora na área 
onde deverá ser feita a de-
sapropriação.

Para a recolocação das 
famílias será feito um 
trabalho em conjunto da 
Secretaria de Obras com 
a de Desenvolvimento Ur-
bano. (JG)

Trecho entre as avenidas Pereira Barreto e Atlântica que também sofrerá intervenções para a conclusão da Lauro Gomes em Santo André

Fluxo na Samuel Aizemberg, na divisa entre Diadema e S.Bernardo

Periferia sofre com trânsito
A avenida Barão de Mauá é um dos pontos mais congestionados do ABCD, principalmente após as 19h

Laudo diz que alojamentos de S.Bernardo não têm ‘condições humanas’

Vigilância condena abrigos
DIEGO SARTORATO 
diego@abcdmaior.com.br

Motoristas e pedestres da Região cobram ação de prefeituras
JúLIO GARDESAnI
julio@abcdmaior.com.br

Mesmo distantes dos 
centros, algumas vias do 
ABCD ficam congestiona-
das nos horários de “pico”. 
Motoristas criticam o trân-
sito lento e a falta de pla-
nejamento de tráfego.

Um exemplo é a avenida 
Samuel Aizemberg, em São 
Bernardo. O comerciante 
Jair Costa afirma que com 

algumas obras pontuais 
a situação se resolveria, 
principalmente com o in-
tenso fluxo de caminhões. 
“Basta haver sinalização e 
a canalização do córrego 
que cruza a avenida, assim 
ela poderia ser alargada”, 
sugere Jair.

Em Mauá não é dife-
rente. Para cruzar toda a 
avenida Barão de Mauá, o 
vendedor Nilson de Souza 

perde pelo menos meia 
hora. “O fluxo de veículos 
é intenso. É sempre assim, 
depois das 19h fica terrí-
vel”, reclama Nilson.

Outra via congestionada 
é a rua Carijós, em Santo 
André, estreita e com trá-
fego de ônibus intenso. “O 
problema é muito sério e 
envolve questões compli-
cadas. A Carijós e a avenida 
São Bernardo deveriam ser 
alargadas, mas para isso 
seria necessária a desapro-
priação da área”, diz o co-
merciante Osmar Fabri.

A secretária de Trans-
portes e Obras Públicas de 
Santo André, Miriam Blóis, 
garantiu que aplicará um 
estudo sobre a rua Carijós 
o mais breve possível. As 
prefeituras de São Bernar-
do e Mauá não responde-
ram à reportagem.

Uma avaliação da Vigi-
lância Sanitária, realizada a 
pedido do MP (Ministério 
Público), confirmou o que 
todo mundo já sabia: os 
alojamentos provisórios 
mantidos pela Prefeitura 
de São Bernardo não têm 
condições para abrigar as 
cerca de 2,5 mil famílias 
que vivem nos abrigos hoje 
– entre elas, mais de 500 
crianças e adolescentes. 
O promotor Jairo Edward 
de Luca pediu que a Pre-
feitura faça manutenção 
periódica nos alojamentos 
ou pague multa de R$ 20 
mil para cada vistoria que 
constatar falta de higiene.

O secretário municipal 
de Habitação de São Ber-
nardo, Ademir Silvestre, 
resolveu suspender a ma-
nutenção dos alojamentos 
provisórios para remover 
as famílias e pagar o cha-
mado “vale-aluguel”. O 
termo é usado para desig-
nar o valor de R$ 315 que 
a Prefeitura oferece men-
salmente para o morador 
do abrigo, a fim de que ele 
pague por uma moradia 
particular. A meta de Sil-
vestre é acabar com todos 
os alojamentos até 2008.

“Como eu vou aceitar 
esse vale-aluguel e ir viver 
de favor por aí?”, questio-
na Celícia Marques, mo-
radora do alojamento do 
Jardim Silvina. “Se um 

dia a Prefeitura atrasar ou 
deixar de me pagar, Como 
vou fazer? Vou ter que pe-
gar minhas coisas e morar 
na rua” reclama Celícia. 
Para ela, a solução é ou-
tra. “Temos cadastro para 
recebermos apartamentos 
da CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habi-
tacional Urbano) e é isso 
que queremos”, afirma.

Caindo aos pedaços
O alojamento onde Ce-

lícia vive está caindo aos 
pedaços. As caixas d’água 
estão com as tampas 
corroídas e há pombas 
mortas espalhadas pelo 
telhado, bem ao lado dos 

reservatórios. As escadas 
estão quebradas e ratos 
caminham entre as tábuas 
soltas dos alojamentos. 
“Eu tive que fazer remen-
dos com madeira em todo 
meu apartamento para os 
ratos pararem de entrar. 
Aliás, aqui não tem rato, 
tem ratazana. São bichos 
enormes”, conta a dona-
de-casa.

Não bastasse a falta de 
manutenção, a Prefeitura 
ainda piorou a superlotação 
dos alojamentos. Alguns 
apartamentos, designados 
para abrigar apenas uma 
família, foram divididos ao 
meio para aumentar a ca-
pacidade do abrigo.

No abrigo do Jardim Silvina, o esgoto corre em meio as crianças
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‘Quarteirização’ 
provoca greve

Funcionários da Fidelity fizeram greve por dois dias em Sto.André

O ditado popular sen-
tencia que “agosto é 

mês de desgosto”. Outra 
lenda urbana diz que agos-
to é o mês do cachorro 
louco. Em São Bernardo, 
as duas máximas podem 
acabar se confirmando: se 
não pararem de aumentar 
os motins entre funcioná-
rios públicos, o pessoal 
do Paço Municipal vai ter 
motivos de sobra para es-
pumar de raiva. A Guarda 
Civil Municipal está em 
greve há mais de um mês e 
professores da rede muni-
cipal só esperam o fim das 
férias escolares para inten-
sificar os protestos contra 
a Administração. Tudo isso 
com apoio de motoristas e 
médicos concursados.

A GCM pede a demissão 
do comando da corporação 
– composta pelo coronel 
reformado Antônio Banco 
e outros 18 PMs aposenta-
dos –, reposição salarial de 
84%, redução da jornada 
de trabalho de 44 para 40 
horas semanais e garantia 
de que não haverá punição 

Funcionalismo em 
ebulição em SBC
Prefeito William Dib enfrenta greve de guardas e descontentamento de outros setores

contra os grevistas.
O prefeito William Dib 

(PSB) se nega a dialogar 
com a categoria porque 
considera o movimento ile-
gal e ilegítimo. “Só aguar-
damos solução na Justiça, 
pedimos o dissídio coleti-
vo. Não há outro caminho”, 
conta Giovani Chagas, do 
comando de greve.

Já os professores recla-
mam o não cumprimen-
to de um acordo fechado 

Guardas fazem passeata pelo Centro de São Bernardo e pedem demissão do comando da corporação

Fotos: Luciano Vicioni

com a categoria sobre a 
Progressão Horizontal e 
Vertical. O benefício ga-
rantiria que professores 
tivessem um aumento de 
até 5% do salário a cada 
cinco anos trabalhados. 
Os educadores garantem 
que isso nunca aconteceu.

“Queriam que a progres-
são valesse só de 1999 
para cá. Eu que tenho 20 
anos de casa vou perder 
12 anos de benefício?”, 

protesta uma professora 
que não quis se identificar. 
Caso não haja acordo com 
a Prefeitura, lideranças da 
categoria cogitam a possi-
bilidade de fazer paralisa-
ções quando acabarem as 
férias escolares.

Os médicos reclamam 
da terceirização feita pela 
Prefeitura, que contrata 
funcionários da Fundação 
ABC. Os motoristas recla-
mam dos salários.

DIEGO SARTORATO 
diego@abcdmaior.com.br

Depois de dois dias em 
greve, os trabalhadores da 
Fidelity, de Santo André, 
entraram em acordo com 
a empresa e decidiram 
voltar ao trabalho. Eles pe-
diam redução na jornada 
de trabalho, aumento do 
vale-refeição e o reconhe-
cimento dos empregados 
como bancários. O asses-
sor político do Sindicato 
dos Bancários do ABC, 
Julio Nascimento, revelou 
que apenas duas das rei-
vindicações foram atendi-
das, mas que, em setem-
bro, a empresa voltará a 
negociar. “Conseguimos 
aumento do vale-refeição 
e a carga horária caiu”. 
Especializada em proces-
samento de envelopes de 
máquinas de auto-atendi-
mento, a Fidelity é acusada 
de não registrar seus fun-
cionários “quarteirizados” 

como bancários. Muitos 
empregados são funcioná-
rios de bancos que contra-
tam o serviço e os enviam 
para a empresa. Alguns, 
diaristas, entram na com-
panhia por intermédio de 
agência de empregos.

Metalúrgicos
As primeiras negocia-

ções da campanha salarial 
dos metalúrgicos começa-
ram no dia 12. A categoria 
reivindica salários iguais 
em todo o território nacio-
nal, redução da jornada de 
trabalho para 40h sema-
nais sem redução de salá-
rios e unificação da data-
base da categoria para o 
mês de setembro. As rei-
vindicações ocorrem num 
momento de explosão de 
vendas no mercado inter-
no de veículos e alta nas 
exportações.
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Sambista fará show na esquina da avenida Goiás com Guido Aliberti 

S. Caetano comemora 130 anos
com show de Zeca Pagodinho

Atrair e conquistar 
o consumidor de 

bairro, acostumado com 
o supermercado pequeno, 
de atendimento familiar e 
amigável, virou o desafio 
das maiores redes de su-
permercados do país. Para 
atingir esse público, a rede 
supermercadista Coop, 
planeja abrir nos bairros do 
ABCD e Grande São Paulo, 
quatro unidades por ano, 
denominadas Coop Zapt 
(loja de menor porte) até 
2010. Somente este ano, 
a Coop investirá R$ 29,8 
milhões na construção de 
três novas unidades e in-
vestimento na moderniza-
ção das demais lojas.

De acordo com o pre-
sidente da cooperativa, 
Antônio José Monte, as 
lojas Coop Zapt são as 
novas estratégias. “Esta 
é a tendência do mercado 
e iremos inaugurar várias 
unidades em um raio de 
200 quilômetros de Santo 
André”, disse. A primeira 
será na Vila Lucinda em 
Santo André, prevista para 

Coop investe R$ 29,8 mi em
três novas unidades do ABCD

Maior cooperativa de consumo do País traça planos para abrir média de quatro novas lojas Coop Zapt por ano, até 2010

Para o gerente Valdomiro Bardini, há necessidade de fidelizar o cooperado com um preço acessível

SéRGIO PIRES
abcdmaior@abcdmaior.com.br

JuLyAnA ROSA
julyana@abcdmaior.com.br

ser inaugurada em agosto 
e, terá 700 m², diferente 
das demais 23 unidades 
espalhadas pelo Estado, 
cuja metragem tem uma 
média de 2,7 mil m². O 
gerente comercial, Val-
domiro Sanches Bardini, 
explica que além de am-
pliar a área de atuação a 
cooperativa visa valorizar 
os produtos de marca pró-
pria Coop Plus. “Sentimos 
a necessidade de fidelizar 
o cooperado com a nossa 
própria marca, com um 
preço acessível”, relata.

Dinheiro suspeito
A linha de produtos da 

marca Coop Plus completa 
10 anos este mês, e soma 
380 itens em 92 catego-
rias, divididos em alimen-
tos, materiais de limpeza, 
higiene e bazar, o que cor-
responde a 6,5% do fatu-
ramento da rede. A Coop 
tem mais de 1,3 milhão de 
cooperados. Quando foi 
fundada, em 1954, tinha 
292. “Sem investimento, 
qualquer mercado é engo-
lido”, afirma um dos fun-
dadores, Milton Ferriane.

Coopervolks realiza promoções semanais
Outro gigante do coo-

perativismo de consumo 
na Região é a Coopervolks 
(Cooperativa de Consu-
mo dos Empregados da 
Volkswagen do Brasil), que 
conta com cerca de 570 
mil cooperados no ABCD. 
A Coopervolks trabalha o 
diferencial das promoções 
realizadas semanalmente, 
e que oferecem produtos 
a preços menores que os 

praticados no mercado. 
A cooperativa foi criada 

em 1959, ainda dentro da 
fábrica da Volkswagen, 
em São Bernardo, também 
voltada inicialmente para 
os funcionários da empre-
sa automobilística.

Em 1963, transferiu-se 
para o Centro. Outras duas 
unidades foram criadas: 
uma em Taubaté e outra 
em Santo André. A Coo-

pervolks gera 452 empre-
gos diretos. Para ser um 
cooperado, não precisa 
ser funcionário da Volks. 
Basta comparecer a uma 
das unidades e fazer o ca-
dastro.

Em São Bernardo, a 
Coop fica na rua Alferes 
Bonilha, 90/104 – Centro 
e, em Santo André, na rua 
Coronel Seabra, 321, na 
Vila Alzira. (SP)

Cooperativa 
gera 8 mil 
empregos

A Coop gera mais de oito 
mil empregos diretos e in-
diretos. Ao todo são 3.677 
funcionários registrados 
e 1.031 temporários. Os 
demais trabalhadores 
prestam serviços para a 
cooperativa como entre-
gadores, distribuidores, 
vendedores, entre outras 
funções que se relacionam 
com à empresa, assim 
como os fornecedores dos 
produtos da própria marca 
da Coop.

O gerente comercial, 
Valdomiro Sanches Bardi-
ni, explica que a política de 
recursos humanos é dife-
renciada. Cada funcionário 
recebe um treinamento 
específico da função em 
que vai atuar. “Além disso, 
o tratamento aos empre-
gados é sempre o melhor 
possível, pois a cooperati-
va não tem dono. Ela per-
tence aos funcionários”, 
conta Bardini. (SP)

Sábado, dia 28, São Ca-
etano comemora 130 anos 
com um show do sambista 
carioca Zeca Pagodinho. A 
apresentação está marca-
da para as 21h, na esquina 
da avenida Goiás com Gui-
do Aliberti. No show, inti-
tulado “Gafieira 2”, o pa-
godeiro cantará músicas 
como Beija-Me, Deixa a 
Vida me Levar, Posso Até 
Me Apaixonar, Aquilo que 
Era Mulher de Verdade. A 
entrada é franca.

Além do show, outras 
atrações compõem as fes-
tividades no dia 28. Pela 
manhã, a partir das 9h, os 
Patrulheiros Mirins reali-
zam mais uma edição da 
Marcha Atlética, seguindo 
uma tradição de 66 anos. 

O evento será no Espaço 
Verde Chico Mendes. Tam-
bém pela manhã, às 10h, 
haverá celebração religio-
sa. A missa será na Paró-
quia São Caetano, a Matriz 
Velha, no Bairro Fundação. 
A igreja que homenageia o 
santo padroeiro da cidade 
foi tombada como Patri-
mônio Histórico Munici-
pal, em 1965.

A idade de São Caetano 
ficará marcada até no bolo 
servido no dia do aniversá-
rio. O doce tradicional será 
confeccionado com 130 
metros e distribuído na 
rua 28 de Julho, no bairro 
Fundação, às 11h. A data 
marca o dia em que foi pu-
blicado o primeiro jornal 
que defendia a autonomia 
de São Caetano.

E como em nenhuma 

O espaço mais cotado para abrigar a UFABC fica atrás do Ginásio Poliesportivo, no Bairro Anchieta

festa que se preze pode fal-
tar boa música, na noite do 
aniversário, às 20h, haverá 
baile. A festa será no Centro 
de Convivência da Terceira 
Idade João Nicolau, na rua 
Humberto de Campos, 620, 
no Bairro São José.

Haverá também outro 
evento comemorativo, em 
31 de agosto: o tradicional 
Baile da Cidade. O evento 
terá verba revertida para 
atividades de capacitação 
profissional do Fundo So-
cial de Solidariedade, com 
jantar e música ao vivo. O 
baile será no Samyr Buffet, 
na rua Oriente, 173, no 
Bairro Barcelona, a partir 
das 21h.

Mais informações das 
festividade no site da Pre-
feitura: www.saocaetano-
dosul.sp.gov.br

Fotos: Luciano Vicioni



Se você não usa a 
internet porque não 

pode pagar um provedor, 
seus problemas acabaram. 
Já existem opções de inter-
net discada em que os usu-
ários não pagam nada além 
das tarifas telefônicas. Há 
inclusive provedores que 
pagam para os usuários.

A internet discada utiliza 
a linha telefônica e um mo-
dem. A maioria dos prove-
dores disponíveis oferece 
um discador, programa 
que disca para os núme-
ros do provedor e facilita o 
acesso à internet.

Para usufruir os servi-
ços oferecidos, o internau-
ta precisa fazer uma conta 
e receber senha e nome do 
usuário. Geralmente é um 
e-mail, também oferecido 
gratuitamente.

No ABCD há uma gama 
de opções para quem 
quiser usar a internet. Os 
provedores gratuitos que 
cobrem a Região são: IG, 
Itelefonica, BrFree, Yahoo 
Grátis, Click 21, Ubbi Free, 
Pop e Tutopia.

Usar a internet pode sair de 
graça e até render um ganho

Acesso à rede pode ser feito gratuitamente pela internet discada; alguns provedores depositam dinheiro na conta do usuário

Cíntia Serikawa procurava um provedor que oferecesse acesso gratuito e encontrou fonte de renda

JuLyAnA ROSA
julyana@abcdmaior.com.br

Se internet grátis é inte-
ressante, imagine ganhar 
para navegar na rede. Há 
provedores que remune-
ram os usuários em di-
nheiro ou com prêmios 
por horas navegadas. O 
Orolix, o Cresce Net e o In-
teligWeb são exemplos de 
provedores que gratificam 
os internautas. Os dois 
primeiros pagam prêmios 
em dinheiro e o último em 
computadores, máquinas 
fotográficas e viagens.

Os provedores têm acor-
dos com as empresas de 
telecomunicações e por 
isso podem dar mimos para 
os usuários fiéis. “Como o 
nosso provedor é um gran-
de concentrador de tráfego 
temos a oportunidade de 
dividir uma parte do lucro 
com os usuários”, comen-
tou João Serra, diretor de 
marketing do provedor Oro-
lix, onde as horas navega-
das valem Oros, uma moe-
da que equivale a R$ 0,01. 
Os Oros acumulados são 
transformados em dinheiro, 
depositados em conta cor-
rente ou retirados no banco 
por saque. 

Professora de S. Caetano ganha R$ 50
Muita gente pode des-

confiar dos provedores que 
oferecem vantagens. Não 
acreditar em “presentes” 
ganhos pela web é normal. 
Ainda mais quando se ouve 
falar em roubos à contas 
bancárias pela internet, gen-
te que foi enganada e teve o 
CPF roubado e até cartões 
de crédito clonados. É im-
portante não aceitar tudo o 
que oferecido por e-mail ou 

sites. Mas é preciso reco-
nhecer quando há empresas 
que oferecem vantagens re-
ais aos internautas.

A vantagem, nada mais é 
do que uma troca. O usuá-
rio fica conectado um tem-
po determinado e recebe 
algo por isso. Não só o in-
ternauta ganha, mas a em-
presa que faz a promoção.

A professora Cíntia 
Suemi Serikawa, de São 

Caetano, ganha todo mês 
em torno de R$ 50 com 
o Orolix. Ela buscava um 
provedor que oferecesse 
acesso gratuito. Em uma 
pesquisa, encontrou o que 
queria e mais um pouco.

“Há mais de um ano que 
uso o Orolix. Tenho outros 
provedores discados, mas 
ele é o que tem uma das 
melhores conexões”, dis-
se. (JR)

Saiba onde
encontrar
provedores

Cada internauta tem uma 
necessidade diferente. Se 
você não quer pagar prove-
dor para internet discada e 
não precisa de uma cone-
xão de banda larga. Fique 
atento aos serviços ofere-
cidos para acesso a web.

Alguns deles estão a dis-
posição aqui, com os sites, 
para que o leitor avalie qual 
se encaixa no que precisa.

Veja abaixo os provedo-
res gratuitos ou que pagam 
aos internautas:
IG – www.ig.com.br
Itelefonica - www.itelefo-
nica.terra.com.br
Pop – www.pop.com.br
Ubbi Free - www.ubbi.com.br
Tutopia – www.tutopia.com.br
BrFree – www.brfree.com.br
Click 21 – www.click21.com.br
YahooGrátis - br.acesso.
yahoo.com
Orolix – www.orolix.com.br
Cresce Net – www.cresce.net
Inteligweb – www.inteligweb.
com.br                        (JR)

Luciiano Vicioni
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Espanta-me a facilidade 
com que algumas pesso-
as desmerecem um vinho. 
Quando comecei a estu-

dá-los, chama-
ram minha 

O perverso conceito do bom e do ruim
atenção as fichas de ava-
liação. As notas começam 
a partir de 50 pontos, 
chegando a 100 para os 
grandes vinhos - ninguém 
tira zero, justiça e respeito 
com quem sobrevive da 
terra e depende das mais 
adversas condições climá-
ticas para a elaboração de 
um bom produto final. 

Paralela à evolução dos 
vinhos, acompanhar a in-
tolerância e algumas dicas 
de convivência podem ser 

úteis. Exija o melhor de 
quem tem o melhor para 
ofertar. Não seja esnobe, 
o dono do “bar” pode não 
ser um entendido como 
você. Perceba a realidade 
do local, o preço cobrado 
e sinta-se à vontade para 
pedir uma prova do vinho. 
Se não agradar, recuse 
elegantemente, é um direi-
to legítimo seu. 

“Hay que endurecer-se, 
pero sin perder la ternura, 
jamás” (Che Guvera)

Vânia Viana

Atenção preconcei-
tuosos: o ABCD tem 

bons restaurantes e em 
Diadema estão alguns dos 
melhores. Tem o japonês 
Edoko, no Campanário, o 
Vaz Gomes, no Centro, e 
o Candeias, no Eldorado. 
Mas até os sem-preconcei-
to podem duvidar que um 
self service possa ter quali-
dade. Tem e está em Diade-

Bagarollo surpreende com 
sofisticação e baixo custo

Família que mantém cantina em Diadema está no ramo da culinária há quase um século e mantém preços ao alcance do bolso

WALTER VEnTuRInI
Walter@abcdmaior.com.br

ma. É a Cantina Bagarollo, 
no Eldorado, na estrada 
Pedreira Alvarenga, 2.580, 
perto da represa Billings.

É surpreendente, mas 
por R$ 8,50 (R$ 10,00 
aos sábados e domingos) 
é possível saborear cozi-
nha italiana sofisticada. Os 
Bagarollo estão no ramo 
da culinária há quase um 
século. Uma Cantina Baga-
rollo funciona em Gênova, 
de onde veio a família de 

Luciano Vicioni

O canelone de parmesão é a massa mais freqüente na cantina, que oferece ao todo 20 pratos quentes

Ivo Bagarollo, outra em 
Blumenau, Santa Catarina.

Ivo não abre mão da 
qualidade dos pratos e, 
mesmo assim, mantém os 
preços ao alcance do bolso 
de muita gente. Se alguém 
duvidar, é só responder 
onde é possível comer por 
preço tão em conta um su-
flê de salmão, servido às 
sextas-feiras, ou um cane-
lone de parmesão, massa 
mais freqüente na cantina.

Massa ainda é feita artesanalmente
A Bagarololo é uma 

rara cantina: as massas 
são todas produzidas na 
cozinha da casa. Mes-
mo na bancada de pratos 
quentes, as massas ficam 
al dente.Também sai das 
mãos dos cozinheiros do 
Bagarollo o molho de to-
mate que acompanha as 
massas. Detalhe: os to-
mates são assados antes 

de irem para a panela e lá 
permanecem algumas ho-
ras, como manda a receita 
tradicional.

Também são obras dos 
artistas da cantina o mo-
lho para a salada, feito 
com alho, cebola, vinho e 
azeite, e os doces - como 
a italianíssima torta de no-
zes. Um tipo de cuidado 
atualmente raro em boa 

parte dos restaurantes de 
cozinha italiana.

O bufê tem oito tipos de 
massa, 20 pratos quentes 
e 30 de saladas. Fica aber-
to de domingo a domingo, 
das 11h30 às 16h30. A 
Bagarollo, que comporta 
150 pessoas, aceita todos 
os cartões de créditos. O 
estacionamento tem vagas 
para 50 veículos. (WV)
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Sábado, 28/07, às 20h, o 
cantor-mirim Felipe Haniel se 
apresenta no Teatro Cacilda 
Becker. O garoto, que ficou 
conhecido no programa de 
auditório de Raul Gil, canta-
rá músicas de Ana Carolina, 
João Bosco, Ed Motta e Tim 
Maia.  Ingressos de R$ 5 a 
R$ 10. O Teatro Cacilda Be-
cker fica na praça Samuel 
Sabatini.

Infantil

Também no dia 28, o 
Centro Cultural Lázaro de 
Azevedo recebe a peça Bela 
Adormecida, às 16h. Do tra-
dicional conto de fadas, traz a 
estória da princesa enfeitiça-
da pela bruxa malvada e sal-
va pelo príncipe. Com a Cia. 
Brittos Produções. Entrada 
franca. O Centro Cultural fica 
na rua Alfredo Bernardo Lei-
te, 1205, no Bairro Taboão. 

São Bernardo Santo André São Caetano

Diadema

Maior evento cultural 
e turístico do ABCD, 

o FIP (Festival de Inverno 
de Paranapiacaba), em 
Santo André, aumentou 
em dez vezes o número de 
visitantes, chegando a 120 
mil pessoas no último ano. 
E, em sua sétima edição, o 
evento deve ampliar essa 
freqüência de turistas na 
vila histórica, até o seu fi-
nal, no dia 29.

Das quase 100 atrações, 
entre shows de música, te-
atro, cinema, passeios de 
Maria Fumaça e atividades 
para crianças, vem o maior 
volume de visitantes. O 
movimento na vila ferrovi-
ária, construída no final do 
século 19 e tombada pelo 
Patrimônio Histórico, não 
assusta João Ricardo Gui-
marães Caetano, subpre-
feito de Paranapiacaba e 
Parque Andreense. “O fes-
tival nunca foi, para nós, 
uma olimpíada para trazer 
cada vez mais visitantes. 
No ano passado consegui-
mos proporcionar confor-
to e segurança. Quem vem 

Público vai passar de 120 mil 
no Festival de Paranapiacaba

Evento cultural e turístico tira a antiga vila ferroviária de Santo André da decadência em pouco mais de dez anos

Iniciado em 2002, o festival tornou-se o evento crucial para a revitalização da vila, após a sua compra

LuIZ HEnRIquE GuRGEL
abcdmaior@abcdmaior.com.br

pra cá é o turista preocu-
pado com a preservação 
ambiental e arquitetônica”, 
afirma.

Iniciado em 2002, o fes-
tival tornou-se o evento 
crucial para a revitalização 
da vila, após a compra 
da área pela Prefeitura de 
Santo André. “Pegamos a 
vila em processo de deca-
dência, com os imóveis se 
deteriorando. Revertemos 
a situação e criamos uma 
alternativa econômica aos 
moradores que agora tra-
balham com turismo, em 
pousadas, restaurantes, 
ou como guias e presta-
dores de serviço”, explica 
João Ricardo. 

Para Alberto Alves de 
Souza, diretor de Cultura, 
da Secretaria de Cultura, 
Esportes e Lazer de Santo 
André, o FIP está se con-
solidando. “O objetivo é 
desenvolver o turismo na 
vila. Para isso, o Festi-
val de Inverno é a melhor 
estratégia para atrair pú-
blico, pois valoriza as ex-
pressões artísticas, o meio 
ambiente e o respeito ao 
patrimônio”, completa.

Evento fortalece produção regional
Paralelamente às gran-

des atrações, o FIP tem 
aberto espaço para produ-
tores e artistas da Região. 
Além das orquestras mu-
nicipais de Santo André 
e de São Bernardo, can-
tores, bandas, grupos de 
teatro, escritores, poetas e 
grupos de dança se apre-
sentam na vila.

De acordo com João Ri-

cardo, “o festival quer au-
mentar ainda mais a pre-
sença da produção cultural 
do ABCD, incluindo pro-
gramação durante a sema-
na, utilizando produções 
das escolas de formação 
cultural e artística”.

Alberto de Souza, dire-
tor de Cultura, afirma que 
a política cultural de Santo 
André solidificou sua ação 

de formação, possibilitan-
do surgimento de novos 
grupos que têm trabalhos 
a mostrar: “Temos quatro 
escolas livres: a de teatro 
(referência nacional), de 
cinema e vídeo, de dança e 
de literatura, além do pro-
jeto Emiacidade que leva 
oficinas de iniciação ar-
tística a todos os Centros 
Educacionais”. (LHG)

Para Tom Zé,
cenário da
vila é ‘único’

Onde encontrar uma das 
figuras mais talentosas da 
música brasileira, em uma 
paisagem tipicamente in-
glesa e sem pagar nada? 
Resposta: em Paranapia-
caba. Foi o que fez a pro-
fessora Maria Ester Matos, 
de Jundiaí, que no dia 14 
de julho foi ao festival ver o 
show de Tom Zé. “É a pri-
meira vez que venho e foi 
uma grata surpresa. Não 
esperava que fossem tan-
tas atrações boas e gratui-
tas”, disse Éster. 

Mesmo Tom Zé ficou 
sensibilizado com o ce-
nário do evento. “É um 
cenário único. As pessoas 
são maravilhosas e aquela 
cerração é fantástica”, afir-
mou. No dia seguinte, do-
mingo, as atrações foram 
a cantora Leila Pinheiro, 
Eduardo Gudin, Quinteto 
Villa Lobos e a Banda Jazz 
Sinfônica de Diadema.

Infantil

Até 28/07, Diadema es-
tará com o Projeto Férias, 
no horário de 9h às 16h30, 
nas regiões Norte e Centro 
Oeste. O programa tem brin-
cadeiras, oficinas, esportes 
em espaços como parques, 
ginásios, campos de futebol 
e centros públicos. Os locais 

Show

Quinta, 26/07, o guitar-
rista angolano Nuno Minde-
lis se apresenta no Sesc, às 
20h. No repertório, sucessos 
que marcaram a sua carreira. 
Ingressos de R$ 5 a R$ 15. O 
Sesc fica na rua Piauí, 554, 
no bairro Santa Paula.

Já em 31/07, também no 
Sesc, o músico panamenho 
Edwin Pitre faz show às 19h, 
com repertório inspirado no 
Caribe e na América Central. 
Os fãs dos ritmos latinos es-
tão convidados para dançar 
ao som da salsa, cha-cha-
chá e vallenato. Edwin fez 
parte da banda “Son Caribe”, 
no Rio de Janeiro. Ingressos 
de R$ 3 a R$ 8.

Festa

Durante os dias 21, 22, 28 
e 29/07, acontece o 4º Arraia 
Comunidade Ipiranga F.C. na 
praça Ipiranga, Parque João 
Ramalho. O evento tem entra-
da franca. Dia 21, a partir das 
18h, haverá show da dupla 
sertaneja Joel e Paraná. Em 
seguida, o da banda Reggae 
as Plantas. No dia seguinte, a 
primeira atração será o gru-
po de rap Ideologia Positiva, 
a partir das 18h. Logo após, 
o grupo Gira-Flor assumirá o 
palco. No dia 28, às 20, a ban-
da de pop rock RF03 se apre-
sentará a partir das 20h. E o 
último dia de festa o grupo de 
samba Puro Sentido, fechan-
do o arraiá a partir das 18h.

Exposição

De 4 a 18/08, das 9h às 
21h30, o Centro de Exposi-
ções Vereador João Netto 
recebe a 1ª Exposição de Ca-

você confere logo abaixo:
Região Norte - Ginásio 

Eduardo de Jesus, Ginásio 
João do Pulo, Complexo 
Santa Luzia, Centro Público 
Thereza Lino ,Centro Público 
Nações, Campo Paineiras e 
Campo ABC.

Região Centro-Oeste - Par-
que do Paço, Ginásio Ayrton 
Senna e Quadra do Vila Elida.

Ribeirão Pires
nários, Periquitos e Pássaros 
Exóticos. A mostra reúne 
cerca de sete mil pássaros 
de diversas espécies e linha-
gens. Entrada franca. O Cen-
tro fica na av. Brasil, 193.

Alves e os livros psicografados: espírita também pintou quadros assinados por Renoir, Manet e Picasso

Médium publica obras como sendo de Luigi Pirandello

Nobel de literatura de 1935 se
‘manifesta’ em Ribeirão Pires
DIEGO SARTORATO
diego@abcdmaior.com.br

O termo “workaholic” 
é utilizado para quem não 
consegue ficar sem traba-
lhar, ignora fim de semana, 
feriado ou férias. Mas o caso 
do dramaturgo e romancis-
ta italiano Luigi Pirandello, 
Prêmio Nobel de Literatura 
em 1935, é extremo. Nem 
depois de morto, em 1936, 
ele deixou de produzir. Da 
década de 1980 para cá, 
cinco livros inéditos foram 
publicados com a assinatu-
ra do escritor.

À primeira vista, só a 
assinatura mesmo. Mas 
o espírita Elifas Alves, de 
Ribeirão Pires, que psico-
grafou os livros, garante 
a autenticidade da obra. 
“O espírito Pirandello apa-

receu para mim pela pri-
meira vez em 1982 e me 
convocou para divulgar o 
espiritismo por meio das 
artes”, conta.

Segundo Alves, Piran-
dello fala em português 
– “mas devagar, igual um 
padre” – e aparece apenas 
do peito para cima, como 
o busto de uma estátua. 
Grande autor de teatro, 
seu espírito teria ditado 
para o escritor até uma 
releitura de um dos seus 
maiores sucessos, “Seis 
Personagens em Busca de 
Um Autor”. A versão post 
mortem chama-se “Seis 
Autores em Busca de Um 
Personagem” e chegou a 
ser encenada em 1992.

“Nossa peça estreou ao 
mesmo tempo que a mon-

tagem do Paulo Autran para 
o livro original. Infelizmen-
te, nenhuma das duas pe-
ças fez muito sucesso, so-
fremos os efeitos do plano 
Collor. E eu não acho que 
tenha sido coincidência”, 
avalia Alves.

Mas parece que Piran-
dello não é a única celebri-
dade que visita o médium. 
Alves diz que pintou qua-
dros de Renoir, Monet, 
Picasso e Van Gogh. “Re-
cebeu” também uma bio-
grafia do músico alemão 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750), que supos-
tamente vive em uma colô-
nia em Júpiter. Neste caso, 
teria sido uma biografia 
“terceirizada”, sendo dita-
da pelo falecido jornalista 
Euríclides Formiga.

DA REDAçãO

Júlio Bastos / PMSA

Luciano Vicioni

Divulgação

Divulgação
O cantor mirim Filipe Haniel

Exposição de pássaros exóticos
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O zagueiro do Co-
rinthians Fábio Fer-

reira, de 22 anos, está de 
volta ao Parque São Jorge 
após defender o Noroeste 
por empréstimo. Revelado 
pelas categorias de base 
do clube, o jogador foi des-
coberto no futebol amador 
de Diadema, onde mora 
a sua família. Fábio é um 
dos símbolos da nova fase 
corintiana, assim como 
Willian, Lulinha, Everton e 
Ratinho, todos da catego-
ria de base do clube. 

Em 2005, Fábio se pro-
fissionalizou, porém na 
época não teve oportuni-
dade na equipe principal. 
Foi então emprestado ao 
Noroeste de Bauru e para 
o Juventude de Caxias 
do Sul. O jogador lembra 
que, nesta época, no auge 
da “era MSI” (parceira do 
clube), chegaram jogado-
res “de nome” e os atletas 
revelados no clube ficaram 
em segundo plano.

“Ficou difícil ter opor-
tunidades, tanto que em 
2005 eu só joguei um jogo, 

‘Sangue novo’ do Corinthians
é do Leão do Mar, de Diadema

Fábio Ferreira retorna ao Parque São Jorge com a mesma perseverança do pai, que até hoje joga na várzea da Região

SéRGIO PIRES
abcdmaior@abcdmaior.com.br

o último do Campeonato 
Brasileiro, quando a maio-
ria dos jogadores já estava 
de férias. Depois não tive 
mais oportunidades“, lem-
brou o atleta. 

Fábio está satisfeito 
com as chances dadas 
pelo técnico Paulo César 
Carpegiani e agora se sen-
te a vontade no time sem 
as “estrelas” de outros 
tempos. “Vou lutar muito 
para conseguir me manter 
onde cheguei”, garantiu. 

Família
O atleta elogia o am-

biente no Corinthians 
considerado por ele como 
uma “verdadeira família”. 
Foi com a persistência dos 
pais, Francisco Marinho 
da Silva, o Índio, e Maria 
José Ferreira da Silva, e de 
alguns amigos, que Fábio 
construiu a carreira de jo-
gador. E quando o assunto 
é persistência, o exemplo 
do pai é fundamental. “Meu 
pai não parou de jogar até 
hoje, pois defende os vete-
ranos do Leão do Mar, em 
Diadema”, revelou o atleta 
corintiano. Fábio se profissionalizou em 2005, mas só teve oportunidade no time agora: “Vou lutar muito para conseguir me manter onde cheguei”

Atleta atuou nos ‘terrões’ do Jd. Inamar
Nos tempos do Grêmio Inamar: Fábio é o primeiro à esquerda, em pé (e já tomando conta da bola)

Dona Maria, mãe de Fá-
bio, lembra do filho ado-
lescente indo aos treinos 
no Corinthians. “Perdia 
noites de sono e juntáva-
mos trocados para pagar o 
transporte. O esforço valeu 
a pena”, conta a mãe.

No Leão do Mar, o di-
retor de esportes, Nivaldo 
Reis dos Santos, garante 
que o clube tem por meta 
revelar novos valores como 
Fábio e que a escolinha de 

Fábio Ferreira, jogou 
em “terrões” de Diadema, 
onde defendeu alguns ti-
mes do futebol amador, 
dentre eles, o Grêmio Ina-
mar e Leão do Mar, am-
bos do Jardim Inamar. De 
acordo com um dos diri-
gentes do Grêmio Inamar, 
Mário Queiroz, o jogador é 
referência e exemplo para 
os garotos do bairro que 
sonham em se tornar atle-
tas profissionais.

futebol realiza um trabalho 
social. “Prestamos ajuda 
aos garotos do bairro atra-
vés de festas beneficentes. 
Hoje o ‘Leão’ é uma comu-
nidade”, afirma o dirigente.

Mário Queiroz, do Grê-
mio, guarda a foto de Fábio 
na escolinha do clube com 
o uma forma de estimular 
os garotos do clube. “É 
uma relíquia e incentivo 
para que a garotada prati-
que futebol”, declara. (SP)
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