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Após queda do IPI, vendas 
de carros quase triplicam
No primeiro fi m de semana após as medidas do governo de redução do IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados), os feirões de carros da Região quase triplicaram as vendas em relação 
a sábados e domingos comuns. A demanda é por causa da queda de até 10% nos preços.  páG. 8

O técnico sérgio 
Guedes assume 
o Azulão com a 
missão de levar 
o time de volta à 
elite do futebol. 
Guedes entra no 
lugar de Márcio 
Araújo. pág. 15

mp QuER ApuRAR 
doAÇão dE 
tuCAno A iGREJA 

POLíTIcA

O Ministério Público quer apuração de 
suposto crime eleitoral de tucano que 
doou moto a igreja em S.Bernardo. páG.6

pARQuE EStAduAl 
REGiStRA noVAS 
oCupAÇÕES

cIDADEs

Parte do parque estadual Chácara 
Baronesa, que já tinha ocupações, 
ganhou 100 novos moradores. páG. 10

lulA dESmEntE 
REpoRtAGEm dA 
REViStA VEJA
Em nota, ex-presidente se diz indignado 
com acusação de que teria pedido 
favores a Gilmar Mendes. páG. 7

Após mais de dois anos fechado por problemas estruturais, o Cine teatro Carlos Gomes, em Santo André, está sendo 
revitalizado. o problema é que o prédio, tombado pelo patrimônio histórico, não está recebendo os devidos cuidados 
em sua restauração. parte da estrutura foi demolida. A fachada foi uma das áreas que vieram abaixo. páG. 9

O quE REsTARá DO cARLOs GOMEs?
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Crack segue vencendo a 
batalha contra a sociedade

ABCD MAIOR na internet, veja mais artigos www.abcdmaior.com.br

uma bela paisagem arqui-
tetônica e cultural do centro de 
São Paulo cercada de usuários 
e traficantes, que podem ser 
encontrados na área oferecen-
do drogas em diversos momen-
tos do dia. Após cinco meses da 
ocupação desenfreada da Polí-
cia Militar, a Cracolândia persis-
te na localidade e os dependen-
tes químicos seguem a mesma 
vida de outrora, assim como o 
cidadão ainda se sente inseguro 
ao passar pela região.

O atual cenário mostra o 
quanto o Palácio dos Bandei-
rantes não tem uma política 
eficaz no combate ao consumo 
de drogas, focando-se de forma 
desmesurada na ação repressi-
va. Isso foi dito em janeiro deste 
ano, quando alertamos sobre a 
necessidade de uma ocupação 
acompanhada de médicos, psi-
cólogos e outros profissionais 
da área da saúde, visando uma 
ação paliativa, com a presença 
dos policiais militares somente 
para lhe garantirem a seguran-
ça.

Sobretudo, cabe ao Poder 
Público aumentar a fiscalização 

para impedir que tais substân-
cias cheguem ao seu destino 
final e prender os traficantes. 
Afinal, de nada adianta ir atrás 
dos usuários se temos outros 
distribuindo drogas pelas cida-
des. Enquanto medidas eficazes 
não são tomadas, o dependente 
químico, principalmente do cra-
ck, segue dilacerando sua vida 

e deixando feridas na família.
Não podemos esquecer da 

Cracolândia, apenas porque 
essa deixou de ser foco das 
grandes mídias de comunica-
ção. O tema está em nossa 
frente, no dia a dia, bastando 
passar pela localidade. Infe-
lizmente, o Brasil se alimenta 
de factóides, cujo prazo de de-
bates é curto e, muitas vezes, 
superficial. Não levou adiante, 
por exemplo, a discussão sobre 
a intervenção involuntária ou a 
instalação de Centros de Rea-
bilitação em pontos críticos do 
Estado de São Paulo.

Por essa razão, não tenho dú-
vida em afirmar que o crack está 
ganhando essa batalha. Por fim, 
encerro esse artigo com o mes-
mo trecho o qual terminei outro, 
sobre esse esse assunto, feito 
em janeiro deste ano: “O usu-
ário de crack segue usando cra-
ck, o traficante segue vendendo 
drogas em pontos diferentes e o 
nosso problema social segue o 
mesmo”. Como podem reparar, 
nada mudou desde a ocupação 
da Cracolândia.

José Ricardo*

*José Ricardo é médico e vereador 
de Santo André pelo PSB

EDITORIAL

Nosso mercado 
interno 

Os incansáveis críticos do governo da presi-
dente Dilma Rousseff passaram a falar que as 
medidas de incentivo à economia, decretadas 
na semana passada, seriam apenas correções 
pontuais que de pouco adiantam para alavancar 
a economia. O final de semana mostrou o início 
dos efeitos do pacote do governo, como mostra 
a reportagem na página 8 desta edição: as ven-
das de carros quase triplicaram na Região no 
último final de semana, em relação aos sábados 
e domingos anteriores. As vendas de carros são 
somente uma parte dos resultados que estão 
por surgir nos próximos meses.

Para os céticos de plantão fica a lição de que 
o Brasil tem um patrimônio que atualmente pou-
cos países podem exibir: um exuberante mercado 
interno, isto é, trabalhadores com poder de ren-
da. Desde o início do governo Lula, foram mais 
de 100 milhões de brasileiros que entraram para 
a economia real, para o mercado de consumo, 
conforme explicou a presidente do Magazine Lui-
za, Luiza Helena Trajano, em entrevista publicada 
em um grande jornal nesta semana.

A Luiza do Magazine valoriza esse patrimô-
nio econômico. Luiza Trajano revela que só 7% 
da nossa população têm televisão de tela pla-
na; 45% não têm máquina de lavar automáti-
ca. um campo a ser desbravado pelo comércio 
e a indústria.

Mas o governo não fica só incentivando o 
consumo. Nas últimas semanas, a presidente 
Dilma conseguiu dar um tranco forte nos juros, 
que caíram. Quem ganha com isso é a indústria, 
que pode até começar a planejar novos investi-
mentos. A presidente também estimulou o cré-
dito, dando exemplo aos bancos particulares. A 
esse conjunto de medidas somam-se também 
a mudanças no câmbio que favorecem a cada 
dia que passa as exportações brasileiras, antes 
bloqueadas por manobras do capital financeiro 
internacional, que consegue elevar ou derrubar 
a moeda de países menos favorecidos. Não é o 
caso do Brasil, que tem controle de sua moe-
da e sua economia. Sempre é bom lembrar que 
esse fenômeno seria impossível antes do gover-
no Lula.

chuRRAscARIA xIbOcA
Estrada Xiboca, 90, Riacho Grande - SBC

AquI tEM
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O atual cenário 
mostra o quanto 
o Palácio dos 
banceirantes não 
tem uma política de 
combate ao consumo 
de drogas
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Na cidade de Vitória da Con-
quista, na Bahia, nasceu Adeilton 
da Silva. Irmão de nove, ele migrou 
para São Paulo assim que acabou 
a adolescência, e virou mais um 
trabalhador na grande metrópo-
le. No entanto, existe algo que fez 
toda a diferença na trajetória desse 
indivíduo: um violão.

Ainda no Nordeste, quando 
menino, Adeilton viu um comer-
ciante levar uma variedade de pro-
dutos que estocou na venda de seu 
pai. O negócio mantinha a famí-
lia. Aos poucos, todas as novidades 
que chegaram foram vendidas. Só 
sobrou um instrumento musical 
popular pendurado na parede.

A curiosidade levou Adeilton 
a namorar o objeto por semanas 
até tomar coragem para pedir ao 
pai que o desse de presente. Mui-
to bravo e severo, o homem negou 
por duas vezes. Tenaz e esperanço-
so, o menino insistiu e se viu com 
um amigo de madeira e cordas de 
aço que o acompanhara por onde 
quer que fosse.

Passou a correr atrás dos ra-
pazes que sabiam tocar violão e 
aprendeu o dó-ré-mi em acordes. 
A primeira música que aprendeu 
foi uma do cantor Wando. Em 
dois anos já era jurado de com-
petições de calouro na região em 
que morava. 

Quando o dono de uma casa 
noturna o viu dedilhando, sen-
tado na rua, o convite para fazer 
parte de uma banda de bailes foi 
mais do que natural. Os músicos 
o auxiliaram a absorver outras 
técnicas, desta vez na guitarra, e 
o incentivaram a permanecer no 
conjunto mesmo quando se sentia 
despreparado.

Mas logo a cidade ficou pe-
quena. Ao presenciar um músico 
de Salvador tocando esplendi-
damente o violão em sua frente, 
Adeilton quis crescer, conhecer 
música, aprender mais. Pelo rádio 
soube de uma escola de música 
em Guarulhos, e aos 19 anos veio 

morar com parentes no Sudeste, 
para estudar.

Estudou violão com um profes-
sor uruguaio e com o maestro Ro-
bson Miguel. Com o tempo foi 
montando um repertório vasto, 
uma miscelânea de MPB, bossa 
nova, blues, reggae, sertanejo raiz 
e forró. Tornou-se uma jukebox 
humana, praticamente.

De lá para cá foram mais de 20 
anos tocando na noite. Interpre-
tando Almir Sater, Zé Ramalho, 
Raul Seixas, Fagner, Oswaldo 
Montenegro, Chico César, Fag-
ner e quem mais se atrevesse a 
lançar uma nova composição. 
Aliás, composição é o que não 

falta para Adhen, nome artístico 
que o músico, cantor, intérprete 
e violonista assumiu.

Com dois álbuns lançados, 
Adhen se prepara para entrar 
em estúdio para o terceiro dis-
co. Deixou a vida de cantor do 
povo e se sente melhor lapidado 
do que um diamante para levar 
a alegria que só as canções con-
seguem instalar nas pessoas. Sem 
nunca encontrar tempo ruim 
pela frente, atualmente, o músi-
co faz apresentações gratuitas em 
praças de alimentação nos shop-
pings Mauá Plaza, Extra Anchie-
ta e ABC Plaza. 

Namoro com o violão

Adeilton da silva: 
paixão pelo violão 

desde criança

Caio luiz
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são caetano
  Com data-base em maio, os seis 

mil servidores de São Caetano ainda 
não sabem quanto receberão de 
reajuste salarial. A indefinição tem 
deixado os servidores descontentes.

política

Direção municipal do Pt da cidade vai definir critério a ser usado para homologar candidatura à Prefeitura

Rodrigo bruder
rodrigo@abcdmaior.com.br

O deputado estadual Donisete 
Braga protocolou carta na execu-
tiva municipal do PT de Mauá, 
nesta segunda-feira (25/05), para 
registrar oficialmente a decisão de 
ser o candidato do PT à sucessão 
do prefeito Oswaldo Dias, man-
tendo Paulo Eugenio no posto de 
vice. 

A partir disso, a direção munici-
pal da legenda terá de definir qual 
critério adotará para homologar a 
candidatura petista à Prefeitura, 
já que o ex-secretário de Obras, 
Hélcio Antonio da Silva, também 
oficializou sua intenção de dispu-
tar o Paço. Indagado, o presidente 
municipal do PT, Leandro Dias, 
disse que a executiva ainda não 
sabe como proceder. “É um caso 
atípico, estamos analisando com 
o diretório nacional e dialogando 
com as forças para sabermos quais 
critérios vão definir o candidato, e 
depois veremos os próximos pas-
sos”, disse. 

O registro da chapa Braga/Eu-
genio conta com o endosso de 
mais de 300 delegados, dentro de 
um quórum de 480 petistas, que 
serão responsáveis pela decisão 
das candidaturas durante a con-
venção, entre 10 e 30 de junho. 
“Vamos nos reunir com a execu-

Donisete oficializa candidatura à 
sucessão de Oswaldo Dias em Mauá

tiva do partido para definirmos o 
processo de candidatura. Sairemos 
unidos”, disse o líder do governo 
na Câmara, Rômulo Fernandes. 
Mesmo com a inscrição da chapa 
Donisete/Eugenio, Hélcio enfa-
tizou que não será demovido da 
disputa. 

Na sexta-feira (25/05), Braga e 
Eugenio reuniram as forças inter-
nas do partido que apoiam suas 
candidaturas para lançarem essa 
chapa. Na ocasião, Braga deu o 
tom da campanha, e afirmou que 
se apoiará no histórico do gover-
no de Oswaldo. “Não estamos 
aqui estabelecendo um processo 
contra o prefeito Oswaldo Dias, 
que será o grande protagonista da 
nossa campanha. O desafio é me 
espelhar naquilo que o Oswaldo 
fez que resgatou a autoestima da 
população”, disse o deputado.

O PT de Mauá estuda organi-
zar um ato em prol do governo 
Dias, na sexta-feira (01/06). De 
acordo com Leandro Dias, a ideia 
é reunir o núcleo duro da legenda, 
como os prefeitos da Região e os 
presidentes dos diretórios estadu-
al e nacional, Edinho Silva e Rui 
Falcão. O ato visa tornar público 
o repúdio do partido contra a de-
cisão da Justiça, que tornou Dias 
inelegível devido a improbidade 
administrativa no caso Túnel do 
Tempo, de 2004.

fOtOS: luCIANO vICIONI

Donisete Braga tem o endosso de mais de 300 delegados Oswaldo Dias terá ato em repúdio a decisão da Justiça

Koiti takaki sai do PSD e diz que partido esvaziou em Ribeirão Pires
O vereador de Ribeirão Pi-

res Koiti Takaki afirmou nesta 
segunda-feira (28/05) que dei-
xou o PSD (Partido Social De-
mocrático) de Ribeirão Pires e 
confirmou o esvaziamento da 
legenda na cidade. A decisão 
foi tomada após o coordenador 
do partido na região Metropo-
litana, Police Neto, ter oficia-
lizado na última terça-feira 
(22/05) o apoio do PSD ao PT 
para as eleições deste ano.

Koiti, que não disputará a 
reeleição, já havia ameaçado 
tomar a atitude, caso a alian-
ça fosse de fato anunciada, isso 
porque o parlamentar defen-
dia o apoio a pré-candidatura 
de Saulo Benevides (PMDB). 

“Conversei com as pessoas e 
eles concordaram com a desfi-
liação. O PSD estadual passou 
por cima do diretório muni-
cipal. Não houve democracia, 
eles nem se reuniram com os 
filiados para conversar sobre o 
assunto e decidiram o apoio ao 
PT, o que nós discordamos”, 
afirmou Koiti. 

Durante a oficialização da coli-
gação PSD e PT, na semana pas-
sada, Police Neto declarou que 
acreditava que o grupo de Koiti 
permaneceria na legenda e na 
aliança firmada pela sigla. Police 
também afirmou que o partido 
viria inteiro para a campanha. 

O coordenador do PSD de 
Ribeirão e presidente da Câ-

mara, Gerson Constantino, 
disse que o ex-presidente da 
sigla já havia ameaçado desfi-
liar os membros da legenda em 
outras ocasiões, e que indepen-
dentemente disso o PSD não 
acabaria na cidade. “Ninguém 
é insubstituível. Nós queríamos 
que o Koiti continuasse na le-
genda, mas se ele não quer, o 
PSD não vai morrer, continu-
aremos firme e forte”, declarou 
Gerson.

O PSD obtinha a maior 
bancada da Câmara com três 
vereadores. Agora, apenas 
Gerson Constantino e José 
Nelson de Barros se mantêm 
no partido. 

(Fabíola Andrade)Koiti takaki: “O PSD estadual passou por cima do diretório municipal”

luCIANO vICIONI

Em carta, petistas pedem unidade
Nardini, construção de três Uni-
dades de Pronto Atendimento 
(Upas). 

Além disso, cita atuações do 
deputado estadual Donisete Bra-
ga junto ao Estado, que culmina-
ram com a instalação de serviços 
nas áreas de educação e saúde. O 
documento fala da dificuldade 
da gestão Dias a partir de 2009, 
com um suposto déficit deixado 
pela gestão Leonel Damo de R$ 
230 milhões. 

Dias, que soube aproveitar o que 
Mauá e o PT têm de melhor: o 
trabalho das lideranças políticas 
e sociais”, diz a carta. 

Nessa manifestação, Braga e 
Eugenio são destacados como 
um dos artífices das mudanças, 
a partir de plataformas políticas 
que foram coordenadas por am-
bos ao longo dos anos. 

Cita o fortalecimento do Pólo 
Sertãozinho, obras de saneamen-
to, reestruturação do Hospital 

A carta que endossa a chapa 
Donisete Braga e Paulo Eugenio 
para a sucessão petista demons-
tra a intenção de unidade. Inti-
tulada “Rumo a novas mudan-
ças com o PT unido na defesa 
de Mauá”, o documento coloca 
Oswaldo Dias como principal 
capitão das mudanças sociais 
e econômicas a partir de seu 
primeiro mandato, em 1997. 
“Todos os esforços tiveram a co-
ordenação do prefeito Oswaldo 
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DIvulGAçãO

TRANsPORTE EM DIADEMA
A diretoria da Mobi Brasil, que opera 60% das linhas de ônibus 
em Diadema, afirmou aos vereadores que a empresa implantará 
um sistema de GPS nos veículos para registrar a localização e 
horários de partida dos ônibus. Em seis meses, a Prefeitura já 
aplicou 540 multas contra a Mobi, sendo 520 por atraso.

Pesquisa
  A primeira pesquisa eleitoral 

de Santo André foi concluída. A 
divulgação deve acontecer entre 
quarta-feira (30/05) e quinta-
feira (31/05). 

Cerca de 580 Adis (Agentes 
de Desenvolvimento Infantil) 
que trabalham em 32 creches de 
Santo André farão uma paralisa-
ção de 24 horas como forma de 
pressionar o governo do prefeito 
Aidan Ravin (PTB) a reduzir a 
jornada de trabalho de 40 para 
30 horas semanais. As servidoras 
cruzam os braços nesta quarta-
feira (30/05), quando farão um 

Gislayne Jacinto

gislayne@abcdmaior.com.br

protesto social através da doação 
de sangue no Hospital Estadual 
Mário Covas, às 7h.

As agentes decidiram pela para-
lisação de um dia, em assembleia 
no sábado (26/05), na Câmara. 
Caso o governo não diminua a 
carga horária, a intenção é fazer 
greve por tempo indeterminado. 
“Na assembleia, ficou acordado 
que na quarta-feira será feita a 
doação de sangue. Essa será a 
primeira ação antes da greve, 
caso as revindicações não sejam 

aceitas. Isso é um recado para o 
governo”, disse Wagner do Nas-
cimento, diretor do Sindserv 
(Sindicato dos Servidores Públi-
cos).

Na última semana, houve uma 
reunião com a Prefeitura e novo 
encontro deve acontecer na sex-
ta (01/06). Até o momento, a 
Administração ofereceu apenas a 
criação de um grupo de estudo. 
Quanto à redução da jornada, a 
Prefeitura afirmou que a reivin-
dicação está em estudo. 

Servidoras de creches param 
por 24 horas em Sto.André
Antes de decretar greve, funcionárias farão protesto social com doação de sangue

Assembleia no sábado definiu a paralisação de um dia na quarta-feira
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ANA MARIA PEREIRA, 
35 ANOs, DONA DE cAsA 
EM bELÉM (PA) – LI uMA 
REPORTAGEM MOs-
TRANDO quE O GOVERNO 
MANTÉM uM bANcO DE 
LEITE huMANO. quERIA 
sAbER O quE A MuLhER 
DEVE FAzER PARA DOAR 
Ou REcEbER O LEITE.

PREsIDENTA DILMA – A 
Rede Brasileira de Bancos de 
Leite Humano (Rede BLH-SuS) é 
da Fundação Oswaldo Cruz, vin-
culada ao Ministério da Saúde. 
Para fazer doação de leite, Ana 
Maria, contribuindo para salvar 
vidas de bebês, ou para que 
eles cresçam saudáveis, acesse 
a relação de bancos e postos de 
coleta na página www.redeblh.
fi ocruz.br. No Pará, seu Esta-
do, há bancos cadastrados em 
Belém, Bragança e Santarém. 
Neste site, há também um es-
paço para você enviar perguntas 
sobre a Rede. A distribuição de 
leite doado segue alguns crité-
rios, como o recém-nascido ter 
baixo peso, ser portador de imu-
nodefi ciência, ser portador de 
alergia a alguns tipos de prote-
ínas ou a mãe não produzir leite 
sufi ciente, entre outros. Nossa 
rede é a maior do mundo, com 
208 Bancos de Leite Humano e 
109 Postos de Coleta em fun-
cionamento. De 2007 a 2011, 
a Rede distribuiu 616,5 mil litros 
de leite humano pasteurizado de 
744,2 mil doadoras. Nesse perí-
odo foram atendidos 793,2 mil 
bebês, o que é importantíssimo 
porque o leite materno é o mais 
completo para a criança até o 
sexto mês de vida e possui imu-
nizantes naturais contra várias 
doenças. Nossa experiência já 
foi exportada para toda a Amé-
rica Latina, África e até para pa-
íses europeus, como Portugal e 
Espanha.

suzANA schLIcK-
MANN, 25 ANOs, DEsIG-

NER EM sãO LuDGERO 
(sc) – A bR-101, NO suL 
DE sANTA cATARINA, 
EsTá cOM ObRAs EM 
RITMO LENTíssIMO, O 
quE OcAsIONA LONGAs 
FILAs NA RODOVIA. quAL 
É O PRAzO PARA sER 
cONcLuíDA A DuPLIcA-
çãO?

PREsIDENTA DILMA – 
Suzana, a duplicação da BR-
101 Sul em Santa Catarina 
é uma obra de 238 km, dos 
quais 222 km já estão conclu-
ídos. Portanto, a maior parte 
da duplicação está pronta. Na 
semana passada, estive em 
Laguna e anunciei duas obras 
necessárias para fi nalizar a 
duplicação da BR 101. uma 
delas é a nova ponte sobre a 
Lagoa do Imaruí, com inves-
timentos de R$ 550 milhões, 
cujo início das obras já foi au-
torizado, e que trabalhamos 
para fi car pronta até 2014. A 
outra é a construção do túnel 
sob o Morro dos Cavalos, com 
mais de 2 quilômetros de ex-
tensão, orçado em mais de R$ 
400 milhões. Já determinei ao 
Ministério dos Transportes que 
acelere a conclusão do projeto 
e a contratação da obra desse 
túnel. Mas a população já vai 
sentir as melhorias no trânsito 
antes mesmo da conclusão, 
pois vamos alargar a pista atu-
al, que contorna o Morro dos 
Cavalos, para diminuir mais 
rapidamente os congestiona-
mentos e aumentar a seguran-
ça dos motoristas. Também já 
foram construídos 169 quilô-
metros de ruas laterais à BR-
101,  94 viadutos e 27 pon-
tes, e 12 pontes antigas foram 
alargadas. Todas as obras vi-
árias que estamos realizando 
em Santa Catarina, Suzana, 
somam mais de R$ 3 bilhões, 
e vão dar mais fl uidez ao fl uxo 
de pessoas e mercadorias pelo 
Sul do País e para o Mercosul. 

RAMON sANTOs, 45 
ANOs, cOMERcIANTE EM 
MAcAÉ (RJ) – O quE FA-
zER PARA quE MAIs Tu-
RIsTAs VENhAM cONhE-
cER NOssAs PRAIAs?

PREsIDENTA DILMA – 
Ramon, nós temos investido 
em campanhas, guias, carti-
lhas e materiais publicitários, 
para estimular ainda mais o 
turismo. Em 2010, a principal 
motivação que trouxe visitantes 
estrangeiros ao país foi o lazer 
nas praias: 60% dos turistas 
internacionais vieram para cá 
para aproveitar as belezas de 
nosso litoral. Em 2011, investi-
mos R$ 180 milhões em ações 
de divulgação do Brasil no 
exterior e R$ 26 milhões para 
estimular o turismo interno. Os 
resultados mostram que esta-
mos no caminho certo, pois no 
ano passado tivemos recordes 
em todos os indicadores, com 
79 milhões de desembarques 
domésticos, 9 milhões de de-
sembarques internacionais e 
uS$ 6,55 bilhões gastos por 
turistas estrangeiros. No pri-
meiro quadrimestre de 2012, 
esses gastos atingiram R$ 2,5 
bilhões, um aumento de 8,9% 
em relação ao mesmo período 
de 2011. Este trabalho de di-
vulgação é acompanhado de 
investimentos na infraestrutura 
turística e na capacitação dos 
profi ssionais da cadeia turísti-
ca. Teremos, Ramon, nos pró-
ximos anos, uma sequência 
de grandes eventos, que vão 
atrair um número signifi cativo 
de turistas, além de projetar os 
nossos roteiros no exterior: Jor-
nada Mundial da Juventude, da 
Igreja Católica, em 2013; Copa 
das Confederações, também 
em 2013; Copa do Mundo, em 
2014; e os Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos, em 2016. Te-
mos tudo para consolidar o 
Brasil como um dos principais 
destinos turísticos do mundo.

CONvERSA COM A PRESIDENtA 
  Coluna semanal da Presidenta Dilma Rousseff

MP pede investigação 
sobre sorteio de moto 
doada por tucano a igreja

O Ministério Público de São 
Bernardo pediu nesta segunda-
feira (28/05) a abertura de um 
inquérito policial para apurar 
eventual crime eleitoral co-
metido pelo pré-candidato a 
vereador pelo PSDB Júnior 
Moreira. De acordo com a 
promotoria, o político, que 
pertence ao grupo do deputa-
do estadual Orlando Morando 
(PSDB), pode ser enquadrado 
por aliciamento de eleitores.

Na última semana, os tuca-
nos doaram uma motocicle-
ta para ser rifada na Paróquia 
Nossa Senhora do Rosário. 
A ação incomodou os fi éis da 
igreja, que apontam o padre 
Orlando de Moura como cabo 
eleitoral de Moreira.

No pedido de inquérito, a 
promotoria da Zona 174 so-
licita à Delegacia Seccional de 
São Bernardo a investigação 
de possível infração ao arti-
go 334 do Código Eleitoral. 
“Fica proibido utilizar prêmios 
e sorteios para propaganda ou 

Nicole briones

Nicole@abcdmaior.com.br
aliciamento de eleitores”, diz o 
artigo. De acordo com o MP, 
caso fi que comprovada a doa-
ção, o candidato pode ter o re-
gistro de candidatura negado. 
Em nota, a assessoria do depu-
tado Orlando Morando admi-
tiu participação na doação do 
veículo.

O pedido de abertura de 
inquérito policial ocorre após 
a reportagem publicada pelo 
ABCD MAIOR na última 
sexta-feira (25/05) denun-
ciando o caso. Além da rifa, 
fi éis relataram a distribuição de 
santinhos com o nome do pré-
candidato.

No sábado, os frequentado-
res da igreja realizaram uma 
manifestação na paróquia 
contra a atitude do padre. De 
acordo com os manifestantes, 
o pároco Orlando de Moura 
estaria agindo de forma ‘dita-
torial’ em represália ao posi-
cionamento dos fi éis. O caso 
foi levado ao bispo da Diocese 
de Santo André, Dom Nelson 
Westrupp, que deve se pro-
nunciar nos próximos dias so-
bre a polêmica. 

Gilson exige vice para PSB, apesar de acordo de Reali com aliados
Sob a risco de inelegibilidade, 

o atual vice-prefeito e pré-candi-
dato à reeleição na chapa de Má-
rio Reali (PT), Gilson Menezes, 
afi rmou que o PSB vai cobrar 
a manutenção no posto de vice 
caso ele seja enquadrado pela 
lei da Ficha Limpa. Se levada à 
frente, a decisão pode ameaçar o 
acordo selado entre Reali e os 13 
partidos que compõem a coliga-
ção, que defi niram Gilson como 
o único nome socialista autori-
zado a compor chapa.

“Meu nome já foi homologa-
do pelo PT, mas estamos aguar-
dando essa questão do Ficha 
Limpa. Caso eu fi que inelegível, 
o PSB vai querer indicar o vice 
sim”, afi rmou Gilson. No início 
do mês, Reali se reuniu com os 
partidos aliados. 

“Apesar de as demais siglas não 
serem contempladas, concorda-
mos em deixar o nome do Gilson 
por ele ter feito parte do governo 
desde o início. Já o PSB não teve 
participação no processo de elei-

ção do Mário”, argumentou o 
vereador Laércio Soares (PC do 
B). Em 2009, Gilson se desfi liou 
do PSC para ingressar no PSB, 
que até então era oposição. A 
migração proporcionou a entra-
da do partido na base aliada.

Questionado sobre as decla-
rações de Gilson, o vereador 
Wagner Feitoza (PSB) prefe-
riu não entrar no debate sobre 
uma segunda opção dentro do 
partido. 

  (nicole Briones)

No sábado, fi éis realizaram uma manifestação contra a atitude do padre

AMANDA PEROBEllI

Gilson Menezes: “Caso eu fi que inelegível, o PSB vai querer indicar o vice sim”

ARquIvO / ABCD MAIOR
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nacional/internacional

  internacional
cabo de internet vindo da Venezuela acelera acesso à 
rede em cuba

O governo da Venezuela informou que  o cabo de fibra ótica submarino 
conectado com Cuba está em funcionamento. Isso significa que o país 
caribenho poderá acessar a internet com mais facilidade e rapidez. O 
embargo dos Estados unidos impedia que Cuba ligasse cabos a outros 
países.

Primeira eleição direta do Egito vai para o segundo turno
Os candidatos Mohammed Mursi, do Partido Liberdade e Justiça, e 

Ahmed Shafiq, o último primeiro-ministro da era Hosni Mubarak, foram 
oficialmente confirmados nesta segunda-feira (28/05) para o segundo 
turno das eleições presidenciais do Egito.

No Peru, mineiros prometem uma semana de protestos 
contra reformas do governo

Os trabalhadores em minas do Peru deflagram nesta segunda-feira 
(28/05) uma paralisação geral que deve durar oito dias, em protesto 
contra as mudanças que o governo pretende promover no setor. De 
acordo com entidades sindicais, as reformas na área podem levar a 
demissões. 

Enem
  O Enem teve 600 registros 

por minuto no primeiro dia de 
inscrições, nesta segunda. O 
prazo segue até 15 de junho.

uso de drogas pode deixar de ser crime 

ANTEPROJETO
Designada pelo presidente do 

Senado, José Sarney (PMDB), a 
comissão ganhou prazo adicional 
de um mês para concluir seus tra-
balhos. O anteprojeto agora de-
verá ser entregue até 25 de junho. 
Depois disso, o texto deverá co-
meçar a tramitar no Senado. 

a quantidade: é tráfico”, obser-
vou o procurador regional da 
República Luiz Carlos Gon-
çalves, relator da Comissão de 
Juristas.

Atualmente, são aplicadas 
aos usuários penas que vão de 
advertência sobre os efeitos das 
drogas, além de prestação de 
serviços à comunidade.

A Comissão Especial de Ju-
ristas que elabora o anteprojeto 
do novo Código Penal brasilei-
ro aprovou nesta segunda-feira 
(28/05) a descriminalização do 
uso de drogas no país. Pelo tex-
to, será presumido que se desti-
na a uso pessoal uma quantida-
de de substância entorpecente 
que represente consumo médio 
individual de cinco dias.

A quantificação específica, a 
depender também do grau le-
sivo da droga, dependerá ainda 
de regulamentação específica 
a ser elaborada pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária).

A ideia da Comissão é dis-
tinguir o usuário do traficante. 
“Se a pessoa é surpreendida 
vendendo droga, não importa   (Agência Senado)

Comissão pretende identificar e diferenciar usuários de traficantes no Brasil

AGêNCIA SENADO

Lula nega versão de Veja 
sobre conversa com Mendes
Ex-presidente disse estar “indignado” com reportagem de revista, que foi envolvida com bicheiro

Em nota oficial, o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) negou nesta segunda-feira 
(28/05) a suposta conversa re-
servada entre ele e o ministro 
do STF (Supremo Tribunal 
Federal) Gilmar Mendes. Lula 
afirmou estar “indignado” com 
a reportagem publicada no do-
mingo (27/05) pela revista Veja 
que, sem apresentar provas, 
sugeriu que Lula teria pedido 
a Mendes uma “ajuda” no jul-
gamento do chamado mensalão 
em troca de proteção nas in-
vestigações da CPI do bicheiro 
Carlinhos Cachoeira.

Diz a nota da assessoria do ex-
presidente: “Luiz Inácio Lula da 
Silva jamais interferiu ou tentou 
interferir nas decisões do Supre-
mo ou da Procuradoria Geral 
da República”.

Recentemente, a revista Veja 
foi flagrada em conversas com o 
bicheiro Cachoeira, nas escutas 
da Polícia Federal promovidas 
durante a operação Monte Car-
lo. Ainda de acordo com a re-

Júlio Gardesani

julio@abcdmaior.com.br

vista, Mendes teria se encontra-
do com o senador Demóstenes 
Torres (sem partido-GO) na 
Alemanha, em viagem suposta-
mente financiada pelo bicheiro 
Carlinhos Cachoeira. O minis-
tro afirma que o encontro foi 
bancado com recursos próprios, 
mas também não apresentou 
provas.

Confira a nota encaminha-
da pela assessoria do Instituto 
Lula aos brasileiros:

Sobre a reportagem da revista 
Veja publicada nesse final de se-
mana, que apresenta uma versão 
atribuída ao ministro do STF, 
Gilmar Mendes, sobre um en-
contro com o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, no dia 26 

de abril, no escritório e na presen-
ça do ex-ministro Nelson Jobim, 
informamos o seguinte:

1. No dia 26 de abril, o ex-pre-
sidente Lula visitou o ex-ministro 
Nelson Jobim em seu escritório, 
onde também se encontrava o mi-
nistro Gilmar Mendes. A reunião 
existiu, mas a versão da Veja sobre 
o teor da conversa é inverídica. 

“Meu sentimento é de indigna-
ção”, disse o ex-presidente, sobre a 
reportagem.

2. Luiz Inácio Lula da Silva 
jamais interferiu ou tentou in-
terferir nas decisões do Supremo 
ou da Procuradoria Geral da 
República em relação a ação pe-
nal do chamado Mensalão, ou a 
qualquer outro assunto da alçada 
do Judiciário ou do Ministério 
Público, nos oito anos em que foi 
presidente da República.

3. “O procurador Antonio Fer-
nando de Souza apresentou a 
denúncia do chamado Mensalão 
ao STF e depois disso foi recon-
duzido ao cargo. Eu indiquei oito 
ministros do Supremo e nenhum 
deles pode registrar qualquer pres-
são ou injunção minha em favor 
de quem quer que seja”, afirmou 
Lula.

4. A autonomia e indepen-
dência do Judiciário e do Mi-
nistério Público sempre foram 
rigorosamente respeitadas nos 
seus dois mandatos. O compor-
tamento do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva é o mes-
mo, agora que não ocupa ne-
nhum cargo público. 

Nota da assessoria do ex-presidente desmente suposta conversa com Mendes publicada pela revista da editora Abril

INStItutO lulA / RICARDO StuCKERt
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Santander deve ser vendido no Brasil

Os consumidores foram atraídos pelos preços dos modelos que caíram média de 10% no preço final, afirmam concessionários

Felipe Rodrigues
felipe@abcdmaior.com.br

Os feirões de venda de veículos 
na Região venderam quase três ve-
zes mais no último fim de semana 
(26 e 27/05) - o primeiro após as 
medidas do governo de redução 
do IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados) - em relação ao 
um sábado e domingo comuns. 
No realizado no pátio da General 
Motors, em São Caetano, foram 
vendidos 2,1 mil modelos contra 
800 de um fim de semana nor-
mal. A grande demanda é atribu-
ída ao preço dos carros, que estão 
até 10% menores. 

Após queda do IPI, feirões registram 
‘boom’ nas vendas de veículos

 O fluxo de consumidores co-
meçou intenso, desde a tarde da 
última sexta-feira (25/05), confor-
me as concessionárias do ABCD. 
Foi o caso na Conshop, em Santo 
André. O gerente Nelson Simões 
disse que vendeu 40 carros de sex-
ta-feira a domingo (25 a 27/05). 
“O campeão de vendas foi o Fox 
1.0 e 1.6, basicamente um dos 
carros-chefes,” destacou.

No Feirão de Fábrica da GM, 
em São Caetano, a grande procu-
ra foi atribuída ao preço de venda, 
que ficou média de 10% menor 
após as medidas do governo, disse 
a assessoria da montadora. 

De acordo com André Beer, 
consultor especializado no setor 
automotivo, a tendência é de que 
nestes 90 dias de imposto reduzi-
do, as concessionárias registrem 
uma expansão de até 30% nas 
vendas de automóveis novos. 
“Mais de 60% das vendas deste 
final de semana foram realizadas 
através de troca de usado por zero-
quilômetro e aproximadamente 
40% das transações ocorreram por 
meio de financiamento ”, disse.

Beer destacou que, com as me-
didas do governo, o estoque de 

PRETENDO TROcAR A NOTA 
FATuRADA, Já quE AINDA 
NãO REcEbI O cARRO 
cOMPRADO há 15 DIAs
 

VILMA RAMOs,  
Atendente

As cONDIçõEs EsTãO 
FAVORáVEIs E quERO 
APROVEITAR PARA TROcAR 
O MEu cARRO
 

TATIANE sANTOs,  
Estudante

fusão do Santander diminui emprego
A presidente do Sindicato dos 

Bancários do ABC, Maria Rita 
Serrano, criticou o processo de 
venda do Banco Santander no 
Brasil para o Bradesco, apesar de a 
informação ainda circular de for-
ma não oficial. 

A sindicalista alertou para as 
possíveis demissões com a fusão, 
além de a população continuar 
refém da cobrança de taxas exor-
bitantes praticadas pelas institui-
ções. O Bradesco e o Santander 
negam a operação. 

“Se esta fusão acontecer, tere-
mos apenas cinco bancos no País, 
é um grande oligopólio, não de-
veria ser permitido, a sociedade é 
quem perde e fica refém das taxas 
e regras impostas por eles”, afir-
mou Maria Rita.

No ABCD, o Bradesco tem 
1.527 funcionários e o Santander, 
1.117. Com a possível venda do 
Santander cogitada no mercado 
financeiro, Maria Rita teme um 

cenário semelhante ao da fusão do 
Itaú com o Unibanco, em 2011. 
“O sindicato luta até hoje para 
frear o impacto aos bancários. 
Perdemos 170 postos de trabalho 
no Itaú entre 2011 e este ano na 
Região”, explicou.

Maria Rita lembrou ainda que 
o Santander tem uma história de 
aquisições como a compra do Ba-
nespa e do Banco Real.  De acor-

do com o sindicato, em 2007, 
com a compra do Banco Real 
houve o corte de 2.969 postos de 
trabalho até o final de 2008. Já na 
fusão entre Itaú e Unibanco, em 
2008, ocorreu o  fechamento de 
6.818 postos de trabalho no ano 
seguinte.

Nesta terça-feira (29/05) haverá 
uma reunião do Comando Na-
cional dos Bancários para discutir 
as demissões do Banco Itaú e tam-
bém possíveis ações dos 140 sin-
dicatos da categoria no País para 
alertar sobre os efeitos à sociedade 
de mais uma fusão de instituições 
financeiras.

 As fusões e aquisições de empre-
sas financeiras se acentuaram nas 
duas últimas décadas. De acordo 
com dados do Banco Central, os 
seis maiores bancos em 1999 con-
centravam 59% do Sistema Ban-
cário Brasileiro. Em 2011, esse 
índice subiu para 81%. 

economia Emprego
 O Pontofrio abriu processo 

de seleção para contratar 40 
pessoas com deficiência para 
trabalhar nas lojas da rede. Os 
selecionados serão treinados.

  em foco

GRáFiCoS
O Sindicato dos Gráficos do ABCD reuniu neste domingo 

(27/05), em São Bernardo, trabalhadores do setor e suas 
famílias para discutir violência doméstica e drogas.  “Nossa 
proposta é pensar o que queremos da juventude no futuro e 
o que pode ser feito diante da dificuldade dos pais em educar 
seus filhos. Como somos representantes da sociedade civil, 
também temos o papel de alertar os pais”, afirmou o presidente 
do Sindicato, Isaías Karrara. O prefeito Luis Marinho participou 
do evento ‘Que nada atrapalhe o sonho dos nossos filhos’.

(michelly Cyrillo)

veículos tanto nas fábricas como 
nas redes de concessionárias deve 
sofrer uma baixa considerável. 

REFATuRAR
A estudante Tatiane Santos, 19 

anos, tem um Peugeot 206, ano 
2001, e passou a tarde de segun-
da-feira (28) visitando concessio-
nárias para tentar trocar de carro. 
“As condições estão favoráveis e é 
preciso aproveitar este momento 
para comprar um veículo mais 

novo. Consegui uma boa ava-
liação no meu carro e acho que 
consigo fechar a compra nos pró-
ximos dias”, relatou. 

Já a atendente Vilma Ramos, 
54, contou que comprou um car-
ro novo há 15 dias e está tentan-
do rever a nota faturada. “Se for 
possível economizar um pouco já 
ajuda. Falei com a concessionária 
e talvez ainda seja possível refazer 
a nota, afinal não recebi o carro 
ainda”, finalizou. 

DIvulGAçãO

Concessonárias e feirões registram maior procura de consumidores por carros que tiveram o preços reduzidos
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luCIANO vICIONI

Restrição a caminhões
  A restrição à circulação de 

caminhões na Grande São Paulo 
foi debatida em reunião entre 
Ciesps e Consórcio no Espaço 
Celso Daniel, na sexta (25/05).

Cinema foi o primeiro de Santo André
O Cine Teatro Carlos Gomes 

foi o primeiro cinema andreen-
se e o quinto do País. Iniciou as 
exibições de filmes em 21 de se-
tembro de 1912, na rua Coronel 
Oliveira Lima. Em 25 de agosto 
de 1925, transferiu-se para a rua 
Senador Fláquer, local em que 
operou até 1987. O prédio pos-
suía características arquitetôni-
cas neoclássicas. A capacidade de 
público era de 800 pessoas.

Em 1992, o prédio foi tomba-
do pelo Comdephaapasa (Con-
selho de Defesa do Patrimônio 

Histórico Artístico Arquitetô-
nico-Urbanístico e Paisagístico 
de Santo André). Até o fim de 
2004, recebeu apresentações te-
atrais. 

Com infiltrações de água e 
madeiramento podre no telha-
do, além de problemas nos siste-
mas elétrico e hidráulico, o local 
foi interditado em 2009 pela 
Defesa Civil. Antes, recebia alu-
nos da Escola Livre de Cinema e 
Vídeo – única atividade que era 
mantida no local.

Essa é a terceira reforma que 

o Carlos Gomes recebe. O pré-
dio passou por intervenções em 
1947 e entre os anos de 1991 
e 1992. Na primeira obra – a 
maior – foram eliminadas as fri-
sas e construída uma espécie de 
mezanino para acomodar mais 
espectadores. Criou-se um sis-
tema de iluminação e ventilação 
no teto, sob forma de estrela. O 
piso original foi substituído por 
tábuas de ipê. A fachada foi re-
formada, e foi construída uma 
marquise sustentada por colunas 
retangulares. 

Obra de revitalização está 
destruindo o Carlos Gomes

Após mais de dois anos fechado 
por problemas estruturais, o Cine 
Teatro Carlos Gomes, no Centro 
de Santo André, está sendo revita-
lizado desde dezembro de 2011. 
O prédio, tombado pelo Com-
dephaapasa (Conselho Municipal 
de Defesa do Patrimônio Histó-
rico, Artístico, Arquitetônico-Ur-
banístico e Paisagístico de Santo 
André) desde 1992, não está re-
cebendo os devidos cuidados em 
sua restauração. Parte da estrutura 
foi demolida. A fachada da rua Se-
nador Fláquer, onde se lia o nome 
do teatro e onde se encontrava a 
estrela de gesso que era símbolo 
do cine teatro, foi uma das áreas 
que vieram abaixo. Também foi 
removido o forro do teto.

O professor da Faculdade de 
Educação da USP (Universidade 
de São Paulo) e ex-integrante do 
Gipem (Grupo Independente de 
Pesquisadores da Memória) Mar-
cos Sidnei Pagotto Euzébio acre-
dita que não está sendo seguido o 
projeto aprovado pelo corpo téc-
nico do Conselho de Patrimônio. 
“Em dezembro de 2011, ficou 
decidido que o projeto só seria 
tocado adiante se o poder público 
apresentasse a empresa responsá-
vel pelo restauro e como seriam as 
intervenções. Pelo que estou per-
cebendo, isso não foi feito”, disse.

Para José Duda Costa, coorde-
nador do Gipem, o Comdepha-

Fabiana chiachiri
fabiana@abcdmaior.com.br

apasa não consegue fiscalizar os 
patrimônios históricos da cidade 
como deveria. “O poder público 
sempre muda os membros. Não 
há como criar vínculo e cobrar as 
autoridades”, disse.  

“Fizemos um novo estudo em 
conjunto com a Prefeitura. Se eles 
não estão cumprindo, podem ser 
denunciados e acionados”, expli-
cou Renato Brancalione, historia-
dor e membro da atual gestão do 
Comdephaapasa.

Entre os requisitos feitos pelo 
conselho estão a permanência da 
estrela de gesso no teto e a boca 
de cena (arco sobre o palco). “A 
frente poderia ser demolida, já 
que será feita nova fachada. Mas 
alguns pontos não podem ser me-
xidos”, afirmou Brancalione. 

Em nota, a Prefeitura de Santo 
André informou que a reforma 
é tocada por empresa que realiza 
trabalhos em próprios públicos da 
cidade e, para isso, foi feito con-
trato de manutenção continuada 
no valor de R$ 3,5 milhões para 
troca de cobertura, saguão, palco 
e camarins. 

O primeiro projeto encomen-
dado pela Prefeitura, em 1999, 
estava orçado em R$ 8 milhões e 
previa remodelação completa do 
interior do Carlos Gomes, além 
da criação de um espaço subter-
râneo, a instalação de biblioteca e 
de duas salas de cinema. O atual 
projeto prevê somente a restaura-
ção do cinema e a criação de uma 
sala de concertos.

Espaço deveria ser restaurado, e não demolido, porque é tombado pelo patrimônio histórico 

forro onde havia estrela que não poderia ser retirada foi destruído durante as obras de restauração
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Enem abre inscrições
 Desde esta segunda (28/05), 

candidatos ao Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio) já 
podem se inscrever para as 
provas de 3 e 4 de novembro. 

cidades

ABCD MAIOR

Ocupação toma aproximadamente um sexto da área do parque estadual

Cerca de 100 pessoas começaram a construir em área de parque estadual desde o último domingo

claudia Mayara
mayara@abcdmaior.com.br

Faz 20 anos que parte dos 340 
mil m² do parque estadual Chá-
cara Baronesa, em Santo André, 
divisa com São Bernardo, é ocu-
pada por famílias que moram em 
barracos em meio às árvores, sem 
qualquer infraestrutura. A falta 
de fiscalização por parte do go-
verno do Estado tem permitido 
que a ocupação irregular, que 
toma 58 mil m² da área do par-
que, cresça. Cadastramento reali-
zado em 2009 no terreno apon-
tava 300 famílias, e hoje já são 
800. A última ocupação ocorreu 
neste domingo (27/05) e levou 
mais 100 pessoas para o local. 

“Estão loteando a área e a 
cada dia mais pessoas chegam, 
derrubam árvores e constroem 
barracos. O Estado precisa agir”, 
comentou uma moradora, que 
preferiu não se identificar. A 
moradora suspeita que as novas 
ocupações estejam sendo finan-
ciadas. “Diariamente chegam 

Área da Chácara Baronesa 
registra novas ocupações

madeirite e blocos. Os morado-
res não têm condições financei-
ras para isso”, afirmou. 

Para o promotor de meio 
ambiente de Santo André, José 
Luiz Saikali, as novas ocupações 
refletem o sistema de desordem 
instalado, por anos, no local. “As 
pessoas têm problemas habitacio-
nais e vão invadir, mas o Estado 
precisa fazer algo”, opinou. Sai-
kali explicou que o caso segue na 
Justiça desde 1999. “O Tribunal 
de Justiça determinou prazo de 
um ano para o Estado retirar as 
famílias, mas quanto mais tempo 
passar, mais difícil ficará.” 

AVANçOs
A preocupação dos moradores 

é que as novas ocupações preju-
diquem os poucos avanços que a 
comunidade alcançou junto ao 
Estado, que planeja urbanizar o 
local, apesar da decisão judicial. 
“Se crescer muito seremos despe-
jados”, disse a moradora.  

Em nota, a Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado de São Pau-

lo informou ter recebido denún-
cias de novas ocupações e disse 
que repassou o caso para a Polícia 
Ambiental. Procurada, a Polícia 
Ambiental confirmou o recebi-
mento da denúncia, mas disse 
que durante vistoria de rotina, 
realizada diariamente no parque 
estadual, nenhuma nova cons-

trução foi encontrada. 
A moradora explicou que a 

Polícia Ambiental não consegue 
encontrar as novas moradias por 
não ter acesso a toda a área do 
parque. “As novas construções 
estão dentro da área da comu-
nidade, onde a polícia, em geral, 
não entra”, assegurou. 

Assembleia decidirá 
rumo de greve na unifesp 

Depois de 
protesto, 
uniesp 
negocia

Os professores da Unifesp 
(Universidade Federal de São 
Paulo) decidem em assembleia 
nesta terça-feira (29/05), na Ca-
pital, o rumo da greve da cate-
goria. Nesta segunda-feira (28), 
os docentes fizeram ato no vão 
livre do Masp. A pauta principal 
da paralisação, que já atinge 47 
das 59 universidades e institutos 
federais do País, é a valorização 
da carreira da categoria. 

Todos os campi da Unifesp es-
tão parados. Os 200 docentes de 
Diadema iniciaram a greve em 
17 de maio, junto com a defla-
gração do movimento nacional, 
e outros quatro campi – Baixa-
da Santista, São Paulo, Osasco e 
São José dos Campos – paralisa-
ram suas atividades no dia 23. 
No último dia 25, os professores 
de Guarulhos aderiram à greve. 

Após a deflagração do movi-
mento dos professores, os estu-
dantes da Unifesp também se 
mobilizaram. Em Diadema, os 

Depois de um protesto que 
mobilizou cerca de 300 estu-
dantes do campus Diadema da 
Uniesp (União das Instituições 
Educacionais do Estado de São 
Paulo) na sexta-feira (25/05), a 
reitoria do Centro Educacional 
resolveu negociar com os alu-
nos. Uma reunião foi realizada 
na noite desta segunda-feira 
(28) para discutir o problema.

A manifestação aconteceu 
após decisão da instituição de 
aumentar as mensalidades. De 
acordo com os estudantes, há 
casos de reajuste superior a 
50%. Outro motivo de recla-
mação foi o fim de um descon-
to de 40%. 

Procurada, a direção do grupo 
educacional não foi localizada.

A Procuradoria da República 
em São Paulo está investigando 
a Uniesp em dois inquéritos, 
abertos entre março e abril. 
Entre as suspeitas que pesam 
contra o grupo educacional, 
estão rescisão de financiamen-
tos estudantis e propaganda 
enganosa. 

alunos estão em greve desde o 
dia 18 e os de São Paulo estão 
com indicativo de paralisação a 
partir desta terça-feira. O cam-
pus Guarulhos já vive uma greve 
estudantil há quase dois meses, 
reivindicando melhores condi-
ções de educação e políticas de 
acesso e permanência. Os alu-
nos dos demais campi realizam 
assembleias nos próximos dias e 
podem aderir à mobilização. 

Os servidores técnico-admi-
nistrativos das universidades fe-
derais também debatem entrar 
em greve nas próximas semanas, 
o que transformaria a mobiliza-
ção atual na primeira greve geral 
nas instituições federais de ensi-
no superior em uma década. 

Uma reunião do Grupo de 
Trabalho que negocia a reestru-
turação da carreira dos professo-
res federais seria realizada nesta 
segunda-feira, mas foi desmar-
cada de última hora.  

  (Angela de paula)

  (Angela de paula)
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Pessoas com deficiência
Sociedade civil, entidades e representantes da Prefeitura 
de São Bernardo se reuniram nesta segunda-feira (28/05) 
na 3ª Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência para refletir sobre propostas e novas políticas 
públicas pela qualidade de vida da população com deficiência. 

Doenças neuromusculares
  Será inaugurado no sábado 

(02/06) o laboratório de 
Doenças Neuromusculares 
luciano Paschoini, da faculdade 
de Medicina do ABC.

Parque aterraria ainda mais 
a Billings, afirma secretária 

Aterrar ainda mais a represa 
Billings. Este seria o resultado 
se a Prefeitura de São Bernar-
do concordasse com a propos-
ta da Dersa (Desenvolvimento 
Rodoviário S.A.) de construir 
o Parque Billings. Esta foi a ex-
plicação da secretária-adjunta de 
Gestão Ambiental, Patrícia Lo-
renz Vicente, sobre a recusa da 
Prefeitura em relação ao projeto 
escolhido pela estatal para com-
pensar os danos de aterro com 
mais de 500 metros no braço da 
represa, no Jardim Canaã, para 
a construção do trecho Sul do 
Rodoanel. 

“Precisaríamos aterrar mais a 
represa para que o parque ficasse 
acima do nível d’água operado 
pela Emae (Empresa Metro-
politana de Águas e Energia). 
Não vemos sentido em um in-
vestimento alto que colocaria 
mais terra no reservatório e não 
compensaria o dano causado”, 
revelou Patrícia. A ampliação 
do aterro seria necessária para a 
viabilização do projeto, uma vez 
que a área do futuro parque ala-
ga nos períodos de cheia da re-
presa Billings. Outro problema 
apontado pela secretária está na 
proximidade do parque com o 
anel viário e a falta de áreas ver-
des. “A vegetação não se desen-
volve bem em áreas aterradas”, 
argumentou. 

Em nota, a Dersa discordou 
da explicação da secretária e 
disse que no ofício encaminha-
do para a estatal, em 26 de ou-
tubro de 2011, a Prefeitura não 
manifestou a recusa do parque 
em razão do suposto aumento 
de cota de aterro no local, uma 
vez que tal procedimento não 
estava previsto no projeto. De 
acordo com a Dersa, na ocasião, 
a Prefeitura teria dito que a cria-
ção do parque não atendia aos 
interesses dos moradores, o que 
justificava a recusa do projeto 
Parque Billings.

DIscORDÂNcIAs
Sem concordar com o projeto, 

claudia Mayara
mayara@abcdmaior.com.br

a Prefeitura negou, no ano pas-
sado, a autorização à Dersa para 
a construção do parque, orçado 
em R$ 40 milhões. Desde en-
tão, o impasse sobre o projeto a 
ser realizado no local se arrasta. 
São Bernardo chegou a apresen-
tar um projeto substituto para a 
Dersa, mas a estatal não concor-
dou com a mudança e decidiu 
trocar o parque por um projeto 
paisagístico do arquiteto Ruy 
Ohtake, que segue em análise na 
Cetesb (Companhia de Tecnolo-
gia de Saneamento Ambiental). 

São Bernardo também discor-
da do projeto paisagístico e diz 
que não foi consultada sobre a 
alteração. “Qualquer alternati-
va que substitua a compensação 
do aterro precisa ser discutida 
com a Prefeitura, uma vez que 
o parque estava no convênio. 
A decisão não pode ser unilate-
ral”, criticou Patrícia. Diante da 
situação, uma conversa entre o 
prefeito de São Bernardo, Luiz 
Marinho, e o secretário Estadu-
al de Transportes, Jurandir Fer-
nandes, ainda sem data agenda-
da, é a aposta da Prefeitura para 
resolver o problema. 

“A Prefeitura tem uma propos-
ta em troca do Parque Billings, 
que já foi apresentada à Dersa, e 
isso vai ser tratado entre o pre-
feito e o secretário estadual”, re-
velou Patrícia. A secretária ainda 
destacou que Marinho abordará 
o cumprimento de todos os itens 
do convênio nº 152/08, assinado 
entre a estatal e a Prefeitura em 
abril de 2010. “A ideia é discutir 
o convênio como um todo e ti-
rar todas as dúvidas da Prefeitura 
sobre o tema”, afirmou. 

Sobre o projeto municipal 
traçado para a área aterrada no 
Jardim Canaã, a secretária pre-
feriu não dar detalhes para não 
causar mal-estar nas negocia-
ções com o governo do Estado. 
“A Prefeitura tem o entendi-
mento de que o impacto precisa 
ser minimizado, de modo que 
traga benefícios para a saúde da 
represa. E a nossa proposta vai 
nessa linha”, esclareceu. Patrícia 
ainda assegurou que a meta da 
Prefeitura é construir um con-

São Bernardo busca agenda com secretário Jurandir fernandes para resolver impasse

Diante da revelação da Pre-
feitura de São Bernardo, de 
que a construção do Parque 
Billings, no Jardim Canaã, 
levaria mais terra para a re-
presa, o advogado ambienta-
lista Virgilio Alcides de Farias 
destacou que a proposta da 
Dersa vai contra a Legislação 
de Proteção aos Mananciais, 
nº 9.866/97, que estabelece o 
abastecimento das populações 
como prioridade. 

“Só quem não tem compro-
misso com as futuras gerações 
sugere algo assim. Até parece 

preciso mudar essa visão de sé-
culo 20. O problema da água 
já é uma realidade. Não pode-
mos destruir os reservatórios 
que nos restam”, analisou. 

O advogado ambientalista 
ressaltou ainda que as obras 
do trecho do Sul do Rodoa-
nel trouxeram danos perma-
nentes para a região, como a 
supressão da biodiversidade e 
diminuição da carga d’água. 
“Há danos permanentes que 
deveriam ter compensações 
permanentes. Mas isso, não 
foi considerado”, criticou. 

que não temos problemas com 
falta d’água”, ironizou Farias. 
A presidente do MDV (Mo-
vimento de Defesa da Vida) 
do ABCD, Ivone Arruda de 
Carvalho, também se mostrou 
contrária à proposta. “Cada 
pedaço da Billings que sofre 
com um aterro deveria ser 
considerado crime inafian-
çável, pois o valor da água é 
imensurável”, argumentou.  

Ivone também destacou que 
uma das maiores dificuldades 
do ABCD é conseguir man-
ter a conservação da água. “É 

Prioridade da Billings é abastecimento 
Parque diminuiria impacto de aterro de mais de 500 metros no braço da represa Billings, no Jardim Canaã

NãO VEMOs sENTIDO EM uM 
INVEsTIMENTO ALTO quE 
cOLOcARIA MAIs TERRA 
NO REsERVATóRIO E NãO 
cOMPENsARIA O DANO 
cAusADO
 

PATRícIA LORENz VIcENTE,  
Secretária-adjunta 

fOtOS: luCIANO vICIONI
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classificados
Imóveis

Vende-se chácara em Suzano
Terreno de 4 mil m2 com casa - Casa com três quartos, cozinha, 

banheiro e área externa - Terreno todo cercado e arborizado 
Localizada há 8 Km de Suzano e 1,5 Km do asfalto

Excelente localização

Preço: R$ 140 mil - entrada de R$ 90 mil e saldo facilitado. 
Aceita automóvel semi-novo na negociação

Falar com Luís nos telefones 9500-0740 e 2012-6173

Negócios oportunidades

Apareça,
anuncie

Empregos
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arte e ação
REAlCE   POR MARGARETE suzANO

22 a 24 de maio de 2012 | 

1. Diretoria da APCD Santo André empenhada no trabalho social para a comunidade.
2. O presidente da Casa Ronald McDonald e Associação Projeto Crescer ABC, Jaime Guedes, com a esposa Jamili Salém. Em 
família. A expressão de dedicação aos que necessitam de atenção e amparo.
3. Os colaboradores do dia, Eloy Carloni, do Estância Alto da Serra, Paulo Cesar ferrari, da Agência Octopus Comunicações, com 
Alemão Duarte, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
4. O dentista favius Armani, o qual teve seu nome homenageado na mais nova clínica odontológica para atendimento à comunida-
de na APCD Santo André.
5. Inezita Awada, futura presidente do Rotary Centro, e Gustavo vallejo, atual presidente do Rotary, unidos para o bem social.
6. O presidente da APCD, João José Gitti, na campanha no calçadão da Oliveira lima.
7. O show benefi cente da dupla Alex Sandro e Marcelo
8. Os culinaristas Eugenia Nigro e Claudio Mechetto: entre muitas receitas, a cena foi para o delicioso cup cake.
9. O empresário O.P. Nunes, da Chocolândia, a mais nova casa de comercialização de chocolates, embalagens e produtos diver-
sos, marca presença em curso de culinária oferecido aos seus clientes da região.

Colaborou: leandro laranjeira

Dedicação dos 
trabalhadores 
da arte 
gastronômica

Dedicação
Neste mês de comemorações ao dia do trabalhador, percorremos alguns eventos 
Dedicação

Neste mês de comemorações ao dia do trabalhador, percorremos alguns eventos 
Dedicação

sociais de ações voluntárias que ocorreram em São Bernardo e Santo André. 
um dos destaques foi family Day “Eu sou Amigo da vida”. É um dia em família 
sociais de ações voluntárias que ocorreram em São Bernardo e Santo André. 
um dos destaques foi family Day “Eu sou Amigo da vida”. É um dia em família 
sociais de ações voluntárias que ocorreram em São Bernardo e Santo André. 

para ajudar a quem precisa, com arrecadação destinada para Casa Ronald Mc 
Donald de Santo André, que auxilia crianças e jovens em tratamento de câncer. 
A instituição é administrada pelo Projeto Crescer do ABC, uma entre várias 
instituições mantidas pelos Rotarys da Região.
Em Santo André, a Campanha de Prevenção do  Câncer Bucal, uma iniciativa 
voluntária da APCD (Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas), completou dez 
anos de atividades. No período, fez o atendimento de aproximadamente 78.000 
pessoas. As que apresentam algum sintoma são encaminhadas ao serviço 
público de saúde para exames laboratoriais. 
Com isso, o ABCD, além da produção industrial, vai consolidando com seus 
trabalhadores ações de relevante importância para qualidade de vida.

Dedicação
Neste mês de comemorações ao dia do trabalhador, percorremos alguns eventos 
Dedicação

Neste mês de comemorações ao dia do trabalhador, percorremos alguns eventos 
Dedicação

sociais de ações voluntárias que ocorreram em São Bernardo e Santo André. 

Dedicação dos 
trabalhadores 
da arte 
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Vestido de Noiva
 No centenário de nascimento de 

Nelson Rodrigues, o Sesi Santo André 
(praça Dr. Armando de Arruda Pereira) 
promove leitura dramática de vestido de 
Noiva, sábado (2/06), às 20h. Gratuito.

arte e ação  cultura

Em sua segunda visita ao Brasil, 
a Luther College Jazz Orchestra 
and Vocal Jazz, oriunda do es-
tado de Iowa (EUA), fará uma 
turnê de duas semanas pelo Sul 
e Sudeste do País. A única cidade 
brasileira que novamente receberá 
a big band com 28 músicos será 
São Caetano. O grupo retorna 
com um repertório totalmente 
diferente na quinta-feira (31/05), 
às 20h, no Teatro Paulo Machado 
de Carvalho.

Depois de passar por Itajái 
(SC), Curitiba, (PR) e São Paulo, 
a orquestra vem ao município do 
ABCD para apresentar um reper-
tório histórico do jazz, uma sequ-
ência que expõe e compartilha a 
diversidade e riqueza da evolução 
do estilo ao longo do século 20. 

Na apresentação, as peças do 
quebra-cabeça que montam o jazz 
serão abordadas para exemplifi car 
o que infl uenciou na criação do 
estilo, marcado pela improvisação. 
Swing, be-bop, cool, fusion, funk 
e jazz latino estarão presentes.

De forma resumida e simplista, 
o jazz é o resultado da união de 
heranças musicais de origem afri-
canas e europeias que se encon-
traram desde o início do século 
passado no sul dos Estados Uni-
dos e foram incorporando instru-

Em decorrência da trajetória 
de Guzmán, nascido na Repúbli-
ca Dominicana e responsável por 
conduzir orquestras na América 
Central e do Sul, a presença de 
ritmos latinos é marcante.  

Inclusive, os shows que vem 
regendo no Brasil homenageiam 

mentos de sopro e metais com o 
passar dos anos.

“Jazz é a música da alma norte-
americana e infl uencia muitas 
culturas pelo mundo”, opinou 
Juan Tony Guzmán, regente da 
banda que tem o diferencial de 
um coro composto por nove can-
tores. Apesar de orquestras e, até 
mesmo o jazz, serem muito asso-
ciadas à música instrumental, a 
Luther College possui números 
com vozes.

RETORNO 
Não é somente o repertório 

que é distinto. Como os inte-
grantes da big band fazem parte 
da universidade Luther, a equipe 
de músicos também é renovada 
conforme os estudantes vão se 
graduando. Além de estudantes 
de música e regência, há jovens de 
outros cursos.

“Faz três anos que a orquestra 
da Luther veio a São Caetano e 
creio que a maior contribuição é a 
chance que o público tem de co-
nhecer uma big band típica”, disse 
o organizador da turnê, Eduardo 
Lakschevitz, que fez mestrado em 
música fora do País e conheceu 
Guzmán ainda em solo ianque. 
De acordo com Lakschevitz, ou-
tros pontos importantes da vinda 
da banda são o intercâmbio com 
outras instituições musicais e a re-
alização de ofi cinas. 

agenda

Mauá
ARTEs PLásTIcAs
As obras em porcelana do 
artista japonês Iwao Naka-
jima estão em exposição 
dupla no Museu Barão de 
Mauá (rua Dr. Getúlio var-
gas, 276 ,vila Guarani) e 
no teatro Municipal (rua 
Gabriel Marques, 353, vila 
Noêmia). O artista, que 
faleceu no ano passado, 
tem suas peças para visi-
ta pública nas exposições 
Modos de ver e Arte Naif. 
A primeira mostra pode ser 
visitada até 30 de junho, de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 16h, e sábados das 
9h às 15h. A segunda está 
à disposição de segunda a 
domingo das 9h às 18h. In-
formações: 4555-0086.

Diadema
DANçA
A vivência para troca de ex-
periências entre os bailari-
nos do ABCD e São Paulo 
e a apresentação de seus 
respectivos trabalhos serão 
expostos na 7ª edição do 
ABCDança 2012, encontro 
que terá início nesta terça-
feira (29/05) e permanece-
rá até 22 de julho. O evento 
começa em Diadema, no 
teatro Clara Nunes (rua 
Graciosa, 300), até 3 de 
junho. As ofi cinas, espetá-
culos, fóruns, bate-papo e 
palco livre estarão abertos 
ao público. A programação 
completa está no site www.
apbd.com.br. Mais informa-
ções: 7858-5549.
 

santo André
huMOR
No sábado, às 21h, e do-
mingo, às 18h (2 e 3/06), o 
humorista Sérgio Mallandro 
traz aos palcos o seu solo 
de stand up comedy no tea-
tro Municipal de Santo André 
(Paço). Mallandro promete 
divertir a plateia revivendo 
seu passado, desde sua 
estreia na televisão com o 
apresentador Silvio Santos, 
passando por suas participa-
ções na tv Globo. Ingressos 
de R$ 35 a R$ 70. Informa-
ções: 4433-0786

caio Luiz

caio@abcdmaior.com.br

sERVIçO

    O Teatro Paulo Machado de Carvalho fica na alameda 
Conde de Porto Alegre, 840, Bairro Santa Maria. A entrada 
é aberta ao público. Mais informações pelo telefone: 4238-
3030 ou pelos portais www.saocaetanodosul.sp.gov.br/
secult e www.fascs.com.br.

Orquestra dos Estados unidos passeia pela história do jazz e presta homenagem ao Brasil

Repertório tem um 
pé no verde e amarelo

Entre as músicas apresentadas, composições de Ary Barroso e Pixinguinha

Banda é formada por 28 músicos e se apresenta pela segunda vez em São Caetano, nesta quinta-feira, no teatro Paulo Machado de Carvalho

Jazz, dos primórdios à 
modernidade em S. Caetano

a música nacional ao fazer leitu-
ra adaptadas para o jazz de Ary 
Barroso, Pixinguinha e Luiz 
Gonzaga. “Fechamos as apresen-
tações com o som brasileiro para 
agradecer e lembrar a jornada do 
centenário de Gonzaga”, decla-
rou Guzmán. 

fOtOS: DIvulGAçãO
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arte e ação  espor tes
Lesão

 O declatleta Carlos Chinin, da 
equipe de São Caetano/BM&f, 
sofreu lesão neste domingo 
(27/05) no salto com vara, em 
competição na Áustria.

Após a saída do técnico Már-
cio Araújo, a diretoria do São 
Caetano já contratou um novo 
treinador. Aos 49 anos, Sérgio 
Guedes assume o Azulão com a 
missão de levar o time do ABCD 
de volta à elite do futebol. Nes-
ta terça-feira (29/05), Guedes já 
comanda o São Caetano contra 
o Bragantino, às 19h30, no Ana-
cleto Campanella, em busca da 
primeira vitória na Série B do 

Edélcio cândido

edelcio@abcdmaior.com.br

Sérgio Guedes estreia no 
Azulão contra o Bragantino
Novo treinador assume o São Caetano com a missão de levar o time de volta à elite do futebol

Brasileiro.
Esta é a segunda passagem 

do comandante pelo clube. Em 
2010, Guedes dirigiu o Azulão 
em 19 partidas durante a Série 
B e conquistou oito vitórias, três 
empates e oito derrotas. No sá-
bado (26/05), Sérgio Guedes e 
o auxiliar técnico Kleiton Lima 
tiveram contato pela primeira 
vez com os jogadores. Satisfeito 
com a qualidade do grupo, o 
ex-goleiro se mostrou otimista. 
“Estou muito feliz em retornar 
para o São Caetano, onde deixei 

amigos e sempre fui tratado com 
respeito. Acredito no potencial 
deste elenco e confio que temos 
totais condições de fazer uma 
grande campanha, e quem sabe 
no final do ano comemorar o re-
torno à Série A.”

Guedes pede que a torcida 
prestigie o time, em casa, para 
dar a volta por cima. “O Guedes 
é um treinador experiente. E vai 
dar nova motivação ao grupo, 
com mais raça e melhor aprovei-
tamento”, disse o presidente do 
clube, Nairo de Souza. Sérgio Guedes diz que acredita no potencial do elenco para uma grande campanha

DIvulGAçãO
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Judô
  Com 18 anos, Samanta 

Soares já é um dos principais 
nomes do judô brasileiro. Atleta 
de São Caetano, conquistou 
medalhas na Europa. 

A segunda fase da Divisão 
Especial do Futebol Amador 
de São Bernardo começou 
neste domingo (27/05) com 
o equilíbrio esperado. Foram 
apenas cinco gols em quatro 
jogos, mas muita briga pelos 
primeiros pontos na briga por 
uma vaga nas semifi nais. No 
clássico da rodada, o Nacional 
venceu o Vila Vivaldi por 1 a 
0, em casa. Com o resultado, o 
time fi ca empatado com o 11 
Unidos (superou o Pérola pelo 
placar mínimo) em três pontos 
no grupo D.

Na outra chave, o Blumenau 
fez 2 a 0 no Divinéia, no Detroit. 
“Jogamos bem, todos foram im-
portantes na vitória. Apesar de 
não contarmos mais com o Pe-
zão [o jogador se transferiu para 
o União Barbarense, de Santa 
Bárbara d’Oeste], tivemos uma 
boa reposição. É ótimo começar 
esta fase ganhando”, ressalta o 
vice-presidente do clube, Otací-

Com apenas dois pontos em 
três jogos na Segunda Divi-
são do Campeonato Paulista, 
o Esporte Clube São Bernardo 
considera o duelo do próximo 
sábado (02/06), às 15h, contra 
o Guarujá, fora de casa, como 
uma decisão. O Cachorrão, que 
perdeu por 2 a 1 para o Jabaqua-
ra na última sexta-feira (25/05), 
no Baetão, soma duas derrotas 
e dois empates na competição. 
Como a primeira fase do torneio 
terá somente 10 partidas, uma 
vitória no litoral é tratada como 
obrigatória.

“Se perdermos no sábado, aca-
bou o campeonato para nós, é um 
jogo decisivo”, avalia Waldemar 

Nacional 
supera vila 
vivaldi na 
segunda fase

lio Calixto Arruda. O destaque 
da equipe, mais uma vez, foi o 
atacante Babalu, que deixou sua 
marca. Já o Jardim Ipê fez 1 a 
0 no Vila São José. Confi ra a 
classifi cação completa na tabela 
desta página.

PRIMEIRA DIVIsãO
Estão defi nidos os classifi -

cados para a segunda fase da 
competição de acesso do Ama-
dor. Após 11 rodadas, seguem 
na briga pela ascensão à elite 
Palmeirinha, Sítio Bom Jesus, 
Jardim Esmeralda, Demarchi, 
Palestrinha, Jardim do Lago, 
Vila Baeta e Taboão. Já Parque 
Havaí, Carga Pesada, Itapiruna 
e Regina foram rebaixados para 
a Segunda Divisão.

A classifi cação do Jardim do 
Lago ocorreu de forma herói-
ca. Na zona de rebaixamento 
até a 7ª rodada, o time engatou 
três vitórias seguidas e chegou 
à segunda fase. Foram triunfos 
sobre Itapiruna (9 a 1), Jardim 
Claudia (2 a 1) e Jardim Esme-
ralda (2 a 0), este último jogo 

ocorrido no domingo. A equipe 
terminou na 4ª colocação do 
grupo B, com 15 pontos. “A 
gente vai brigar agora para ser 
campeão. Depois daquela gole-
ada [sobre o Itapiruna] a gente 
lutou ainda mais para alcançar 
esta vaga”, destaca Benedito 
Lira, o Eva, vice-presidente do 
Lago.

O Palestrinha, por sua vez, 
conseguiu uma classifi cação 
tranquila na mesma chave ao 
somar 22 pontos. A equipe do 
Jardim Nazareth, rebaixada no 
ano passado, venceu o Parque 
Esmeralda por 4 a 1 na última 
rodada. “É diferente jogar a Pri-
meira Divisão, mas foi uma boa 
classifi cação e agora vamos lutar 
mais do que nunca para voltar 
à Especial”, afi rma Burguês, di-
retor do clube. O volante Léo 
e o meia Lica são algumas das 
principais peças do elenco. No 
entanto, outro destaque do 
time, o meia-atacante Café, foi 
contratado pelo Barueri para a 
disputa da Série B do Campeo-
nato Brasileiro. 

Loureiro, diretor de Esportes do 
clube, que está na 5ª e penúltima 
posição da chave sete. Apenas os 
três primeiros colocados de cada 
grupo e os três melhores quartos 
colocados avançam para a pró-

Walter Fernandes

wfernandes@abcdmaior.com.br

TIGRINhOs
Os tigrinhos do São Bernardo futebol Clube estão fazendo 
bonito na excursão internacional na cidade de Pescara, 
na Itália. Depois de dois dias de descanso no fi nal de 
semana, os garotos do sub-17 venceram o Sampdoria por 
1 a 0, gol de Jhonatan, o segundo dele na excursão.

AMANDA PEROBEllI

Nacional (azul) bateu 
o Vila Vivaldi no 

clássico da rodada

cachorrão tem 
apenas dois pontos

PRIMEIRA DIVIsãO PRIMEIRA DIVIsãO

TAbELãO DA VáRzEA

São BERnARdo (27/05)

DIVIsãO EsPEcIAL - 1ª RODADA

Estádio pérola | 10h

Pérola 11 unidos0 x 1

Estádio nac. V. Viv. | 10h

Nac. V. Viv. Vl. Vivaldi1 x 0

Estádio Jd. detroit | 9h30 e 11h30

Divinéia

Jd. Ipê

Blumenau

Vl. São José

0 x 2

1 x 0

Estádio parque Selecta | 10h

u. Silvina Demarchi

PRIMEIRA DIVIsãO - 11ª RODADA

Estádio do taboão | 10h

Estádio do Corinthians | 10h

Estádio do V. São José | 10h

Estádio do Baetão | 10h

Estádio madureira | 10h

Estádio do Vanguarda | 10h

Estádio do lavinia | 10h

Estádio palestrinha | 10h

Estádio orlandina | 10h

Taboão

1° de Maio

Marabá

Vl. Baeta

Itapiruna

Kuanga

Jd. do Lago

Palestrinha

Orlandina

Ng. Dorme

u. Ferrazópolis

Pq. Havaí

Regina

Independente

S. Bom Jesus

Jd. Esmeralda

Pq. Esmeralda

Carga Pesada

4 x 1

0 x 5

3 x 2

4 x 2

2 x 3

0 x 2

2 x 0

4 x 1

4 x 0

0 x  1

Blumenau

Clubes

Jd. Ipê

Vl. São José

Divinéia

11 Unidos

Clubes

Nac. da Vl. Viv.

Vila Vivaldi

Pérola

1

1

J

J

1

1

1

1

1

1

3

3

p

p

3

3

0

0

0

0

SEGundA FASE

SAnto AndRé (27/05) São CAEtAno (27/05)

Humaitá | 9h e 11h

Bola Branca

Rio Avante

Centenário

Vl. Suiça

1 x 3

2 x 1

Guaraciaba | 9h e 11h

Guaraciaba

Colorado

Jd. Irene

Ypiranga

3 x 0

1 x 2

Jardim Stella | 9h e 11h

Jd. Stella

Vl. Nova

Alvi negro

Flamengo

0 x 1

0 x 2

Cidade São Jorge | 9h e 11h

Jd. Ana Maria

Nacional

Sac. Cabral

Cid. São Jorge

2 x 0

0 x 1

Gisela | 10h e 11h30

Gisela

FMF

Metalúrgicos

Alvi Celeste

0 x 4

0 x 2

São paulo | 9h e 11h

união Vila Sá

São Paulo

Jd. utinga

un. do Morro

1 x 3

1 x 4

águias de nova Gerty | 9h e 11h

Luiz Gama

Nacional

AED

Vl. Alpina

0 x 0

3 x 1

Jabaquara | 10h20

Jabaquara E. C. da Hora0 x 0

Barcelona | 10h

Barcelona união2 x 2

Santa maria | 10h

Santa Maria Pd. Cícero2 x 1

Sete de Setembro | 10h

Amé. do Sul Internacional0 x 1

tamoyo | 10h

Tamoyo unidos2 x 2

vitória por 1 a 0 faz time pular na frente na briga 
por vaga na semifi nal do Amador de São Bernardo

Cachorrão trata jogo de sábado como fi nal

xima etapa da Segunda Divisão. 
“Mantivemos 70% da base do 
ano passado. Sinceramente não 
sei o que está acontecendo”, ad-
mite o dirigente. 

  (Walter Fernandes) 

luCIANO vICIONI


