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JoAnA não 
tEM MEdo dE 
diFiCuldAdE páG. 3

Eu ABcD

Dilma é aprovada por 78% e 
bate recorde de popularidade
a presidente Dilma Rousseff (PT) obteve aprovação de 78% na pesquisa cni/ibope, 
divulgada nesta sexta-feira (14/12). Entre as políticas de Dilma que contam com maior 
popularidade estão o combate à fome, à pobreza e ao desemprego. páGinA 8

Adolescentes da Fundação 
Criança de São Bernardo 
criam cartilha sobre direitos 
humanos em forma de gibi. 
páG. 10

MdV SuSpEitA dE  
ContAMinAÇão nA 
REpRESA BillinGS

cIDADES

Ribeirão da Estiva, localizado em Rio 
Grande da Serra, tem apresentado 
coloração avermelhada e odor forte. 
Sabesp nega contaminação. páG. 9

tRABAlHAdoRES 
EntRAM EM GREVE 
nA MAnGElS

EcOnOMIA

Mobilização protesta contra anúncio de 
fechamento da empresa, feito nesta 
semana, sem aviso ao sindicato. páG. 13

ElEitoS AnunCiAM 
EquipES SEMAnA 
quE VEM páG. 6

pOLíTIcA

o prefeito Aidan Ravin (ptB), de Santo André, finalmente entregou, nesta sexta-feira (14/12), os documentos da 
prefeitura à equipe de transição do prefeito eleito, Carlos Grana (pt). páG. 4

TRAnSIÇãO ‘DESTRAvA’ EM STO.AnDRÉ



2   ABCDMAIOR | 15 a 17 de dezembro de 2012 15 a 17 de dezembro de 2012 | ABCDMAIOR   3

eu abcd

“Nunca deixe que lhe digam 
que não vale a pena acreditar 

no sonho que se tem ou que seus 
planos nunca vão dar certo ou 

que você nunca vai ser alguém”. 
Renato Russo

 
O impossível é possível 

quando a gente corre atrás e vê 
nos desafios a chance de cres-
cer. Esta é a filosofia de vida 
da funcionária pública Joana 
Maria Vidotto Santana, 60 
anos. E foi a mais preciosa lição 
que ela ensinou aos três filhos. 
Hoje, olhando para trás, Joana 
se lembra de cada batalha que 
teve de travar, das lutas que 
ganhou e dos desafios que su-
perou. Porém, ao olhar para a 
família, ela sabe que tudo valeu 

a pena. Se tivesse outra chance, 
não hesitaria em fazer tudo no-
vamente. 

Joana nasceu, cresceu e sem-
pre viveu em Mauá. De família 
pobre, desde cedo teve de tra-
balhar para ajudar no sustento 
da família. Como consequên-
cia não conseguiu terminar os 
estudos. Aos 18 anos se casou 
e tudo parecia se encaminhar 
para um final feliz. Em março 
de 1981, conseguiu emprego 
na Prefeitura de Mauá, como 
merendeira, e as expectativas 
eram que o novo trabalho colo-
casse fim as dificuldades finan-
ceiras. 

No entanto, em julho do 
mesmo ano, seu marido perdeu 
a visão dos dois olhos em um 

acidente. Joana, então, grávida, 
mães de dois filhos pequenos se 
viu com a responsabilidade de 
sustentar sozinha a família, que 
na época morava de aluguel. A 
missão parecia impossível. Para 
que os filhos não passassem 
fome, Joana trabalhou incan-
savelmente. Durante a semana 
como merendeira e nos finais 
de semana fazia faxinas para 
completar a renda. 

Quando seu segundo filho 
completou 14 anos, aconteceu 
o que mais temia. Assim como 
ela, o filho foi trabalhar para 
ajudar em casa e não conseguiu 
terminar a escola. A funcioná-
ria pública não queria que os fi-
lhos tivessem o mesmo destino 
que o dela. Desejava que eles 

estudassem e fossem alguém 
na vida. Mas não via como 
poderia tornar aquilo possível. 
Apesar de distante, Joana nun-
ca desistiu e sonhava com o dia 
em que os filhos pudessem ter 
um futuro melhor.

Passado 10 anos, uma luz 
apareceu com o nascimento do 
Prouni (Programa Universida-
de para Todos).  O jovem, que a 
muito custo terminou a escola, 
conseguiu bolsa de 100% para 
estudar em Curitiba. Apesar 
da vitória, Joana recorda que 
as dificuldades eram inúmeras, 
pois ela precisa sustentar o filho 
em outro estado, além das duas 
filhas em Mauá. Ela se lembra 
de haver dias, do filho não ter 
dinheiro para comprar o pão. 

Apesar de tudo, a iniciativa do 
jovem estimulou a filha caçula 
e o neto, que Joana criou como 
um filho. Todos conseguiram 
bolsa de 100% pelo Prouni em 
Curitiba e garantiram uma pro-
fissão. O neto conseguiu ainda 
uma bolsa de intercâmbio, do 
governo federal, para estudar 
em Portugal. Orgulhosa, Joa-
na entende que a realização do 
seu sonho só foi possível graças 
ao ex-presidente Lula. “Nunca 
pensei que conseguiria. Eu de-
sejava, mas achava que era algo 
tão distante que não consegui-
ria, mas os programas do Lula 
mudaram as nossas vidas”, des-
tacou.  

A batalha de Joana

(Claudia Mayara)

luciano vicioni

Se tivesse outra 
chance, Joana faria tudo 
novamente

EDITORIAL

objetivo frustrado
Novo recorde de popularidade foi batido 

esta semana pela presidente Dilma Rousseff 
(PT), de acordo com dados pesquisa CNI/
Ibope divulgada nesta sexta-feira (14/12). 
Agora, são 62% de ótimo e bom. Que a ges-
tão da presidente vai bem, até mesmo quem 
vive fora do Brasil sabe. A grande questão é 
o constante aumento da popularidade, ape-
sar do verdadeiro bombardeio feito contra o 
governo federal pela chamada grande im-
prensa. Para aqueles que ainda acreditam no 
poderio dos tradicionais veículos de comuni-
cação, é um mistério o ataque constante e 
cada vez maior à presidente não surtir efeito. 
Afinal, trata-se da preparação da campanha 
eleitoral de 2014, que está chegando.

A presidente vai bem porque o Brasil está 
bem, cresce e distribui renda como nunca 
aconteceu antes. O IBC-Br (Índice de Ativi-
dade Econômica do Banco Central) registrou 
expansão de 0,36% em outubro, na compa-
ração com setembro. Em relação a outubro 
de 2011, houve crescimento de 4,96%, de 
acordo com o índice sem ajustes para o pe-
ríodo, considerado o mais adequado para 
esse tipo de comparação. Os números indi-
cam uma retomada do crescimento em um 
momento em que a crise arrasa empregos, 
aposentadorias e outras conquistas dos tra-
balhadores na Europa, por sinal uma tradi-
cional compradora de produtos brasileiros.

Quando falam do PIB brasileiro, os ana-
listas da grande imprensa se esquecem de 
mencionar que a relativa desaceleração do 
crescimento ocorreu no momento em que a 
crise europeia se agravava; em que os inves-
tidores internacionais se preocupavam. Mes-
mo na maior potência econômica mundial, 
os Estados Unidos, a superação da crise, da 
perda de empregos e da miséria, ainda en-
gatinham.

Por aqui, vivemos quase em pleno empre-
go (diferente dos tempos em que o PSDB go-
vernava o Brasil) e a maioria das categorias 
profissionais conseguem aumentos reais de 
salário. Muitos problemas ainda persistem, 
muitos começam a ser superados. Frustrada 
fica a grande imprensa, que ataca sem parar 
e não consegue seu objetivo: retirar Dilma 
do poder.

opinião

Países colonizados e em 
situações de emergência tem 
algum direito a se desculpar 
do que não fazem para sua 
maior riqueza, as novas gera-
ções. Ora são as contingências 
econômico-financeiras, ora a 
incompetência política de se-
tores influentes, ora a falta de 
massa crítica capaz de funda-
mentar projetos e desejos.

Se tivemos motivos para 
adiamentos, tergiversações 
e marchas e contra-marchas, 
não os temos mais. O Estado 
brasileiro, pela consciência e 
pela coragem de seus últimos 
governantes, bem como pela 
pressão social, vai definindo 
a entrada de recursos jamais 
vistos em educação, quer nos 
números do PIB elencados no 
Plano Nacional de Educação 
2010-2020, quer nos resulta-
dos do Pré-Sal. Ainda que não 
cheguemos a 100% do espe-
rado, não teremos desculpas 
pela falta de recursos. E vis-
to que recurso financeiro não 
é tudo em política pública, 
há bem mais: desenha-se um 

Gestão e desenvolvimento
da Educação brasileira

integrados de pesquisa, dos 
formadores de educadores e 
de quem assume compromis-
sos com a sociedade em que 
se insere sua universidade ou 
faculdade. 

Nas próximas gerações po-
deremos ter 20 milhões de uni-
versitários, ou mais, um ensino 
médio terminal de qualidade, 
mas com direito ao curso su-
perior e uma escola básica que 
ensina e aprende o que interes-
sa à vida plural e diversa dos 
milhões de sujeitos-crianças. 

Há direito ao ceticismo e à 
crítica, mas maior direito ao 
trabalho para concretizar as 
ações em movimento. A educa-
ção pode tomar o seu lugar de 
coração do desenvolvimento 
sócio-econômico e voltar a ser 
cultura, isto é, lugar de criação 
simbólica competente para fa-
zer de cada pessoa, grande ou 
pequena, um criador social.

Sem desculpas! Nem de re-
cursos, nem de competência e 
direitos.

plano nacional de valorização 
do professor, a construção de 
diretrizes mais abertas à cria-
tividade comunitária e escolar, 
a formação em serviço, a feitu-
ra de processos democratizan-
tes de gestão via Conferência 
Nacional de Educação e sus-
citam-se acordos, verdadeiro 
pacto federativo para que as 
crianças assumam seus di-
reitos de aprender a ler, es-
crever, operar a inteligência 
científico-matemática e cons-
truir sociabilidade. Como diria 
Paulo Freire, agora patrono da 
educação brasileira, aprender 
a ler a palavra e o mundo!

A Universidade brasileira, 
pública, privada, comunitária 
e confessional, é chamada a 
reconstruir-se criativamente. 
De um lado, diante da entrada 
de novas classes sociais, ago-
ra sujeitos de direitos negados 
na história. De outro, na for-
mação de quadros de excelên-
cia em pesquisa e ensino para 
o desenvolvimento equilibrado 
e justo na dinâmica global. 
Para tanto, novos recursos das 
instituições de fomento se co-
locam à disposição dos grupos 

Luiz Roberto Alves*

*Luiz Roberto Alves é professor na 
universidade Metodista e membro 
do conselho nacional de Educação
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ESTATuTO DA EDucAÇãO REJEITADO
a maioria dos profissionais da Educação de São Bernardo rejeitou 
a proposta da apresentada pela Prefeitura do novo Estatuto para a 
categoria. a secretária de Educação, cleuza Repulho, analisa quais 
procedimentos serão tomados a partir de agora, e diz que o debate 
será retomado em 2013.

Diadema
  Prestes a entrar em recesso, 

os vereadores de Diadema 
votam dia 20/12 reajuste de 
6% nos próprios salários. o 
aumento segue a inflação.

Abono de R$ 400 beneficia 
servidores de São Bernardo

Giovani chagas disse que o valor final foi fruto de acordo 

Benefício deve ser pago no dia 28; valor é referente a cestas básicas de 2008, 2010 e 2012
Karen Marchetti
karen@abcdmaior.com.br

luciano vicioni

Os funcionários públicos de 
São Bernardo receberão abono de 
final de ano de R$ 400 até o final 
deste mês (a previsão é para o dia 
28). A informação foi confirma-
da pelo Sindserv de São Bernardo 
(Sindicato dos Servidores Públi-
cos) e pela Prefeitura.

A Administração e o sindicato 
encontraram uma maneira de 
driblar a legislação eleitoral que 

impede a concessão de benefícios 
financeiros três meses antes e três 
meses depois das eleições.

De acordo com o Sindserv, os 
R$ 400 de abono referem-se às 
cestas básicas referentes a 2008, 
2010 e 2012, quando o Sindserv 
pleiteou na Justiça o cumprimen-
to de uma lei municipal.

Em São Bernardo, uma lei 
criada entre 1994 e 1995 garante 
aos servidores uma cesta básica 
no final do ano. Entretanto, em 
meados de 2006, o Tribunal de 

Contas de São Paulo questionou 
a entrega de alimentos e determi-
nou que o benefício fosse pago 
em dinheiro. “Pleiteamos na Jus-
tiça o pagamento da cesta básica 
referente a 2008, 2010 e 2012 
(anos que os servidores não tive-
ram abono e nem cesta básica), 
inclusive ganhamos em algumas 
instâncias. Agora fizemos um 
acordo com a Prefeitura para pa-
gar os três anos e chegamos a R$ 
400”, explicou o presidente do 
Sindserv,  Giovani Chagas.  

Diplomação
  o prefeito eleito de Rio 

Grande, Maranhão (PSDB,) e 
os vereadores eleitos serão 
diplomados na segunda-feira 
(17/12). 

política

luciano vicioni

luciano vicioni

Turco e Salvo: entrega da documentação foi formalizada nesta sexta-feira (14/12)

vereadores usaram menos de uma hora para finalizar os trabalhos

aidan encontra Grana e entrega  
documentos da transição 
volume com 5 mil páginas com cópias de contratos e respostas a questionamentos chega às mãos da equipe do petista

Finalmente, o governo do 
prefeito de Santo André, Ai-
dan Ravin (PTB), entregou 
nesta sexta-feira (14/12) docu-
mentos e cópias de contratos 
da Prefeitura à equipe de tran-
sição do prefeito eleito de San-
to André, Carlos Grana (PT). 
Pela manhã, Aidan recebeu em 
seu gabinete o próximo chefe 
do Executivo e o presidente do 
PT, Luiz Turco. No período da 
tarde, formalizou-se a entrega 
da documentação. 

“Durante a reunião com o 
prefeito houve um encontro 
cordial para dizer que a docu-
mentação seria entregue à tar-
de. Tomamos café, falamos de 
futebol, contamos piada, fala-
mos dos problemas da cidade 
e o prefeito passou um quadro 
sobre a situação do município 
e até ajudou a orientar o Grana 
em algumas questões”, afirmou 
Turco, que também coordena a 
equipe de transição.

Turco fez um mea culpa, 
pois criticou na quinta-feira 
(13/12) a falta de diálogo e a 
ausência de documentos na 
transição, mas disse que não 
sabia que Aidan tinha marcado 

encontro com Grana para esta 
sexta. 

“Havia dito em entrevista 
que o governo não tinha feito 
contato e isso causou um con-
tratempo, porque Grana tinha a 
informação e eu não tinha, que 
era a reunião agendada. Que-

ro corrigir uma falha pessoal, 
porque não tinha informação”, 
afirmou o presidente do PT.

No período da tarde, a equipe 
de Grana foi recebida na Prefei-
tura pelo secretário de Plane-
jamento e Orçamento, Edson 
Salvo, e o assessor especial de 

Gabinete, professor Euclides 
Valdomiro, que fizeram a entre-
ga formal de documentos e rela-
tórios solicitados pela equipe de 
Grana, e preparados pela atual 
gestão, para auxiliar no proces-
so de transição de governo.

“Nos colocamos à disposição 

das equipes montadas pelo pre-
feito eleito. Estamos receptivos 
para qualquer esclarecimento”, 
disse Salvo, que informou que 
as únicas Pastas que as informa-
ções serão trocadas diretamente 
entre os secretários (atuais e in-
dicados) são Educação e Inclu-
são. “O volume é muito grande 
nestas secretarias”, justificou.  

Ao ser questionado sobre o 
motivo na demora da entrega 
dos documentos, Salvo disse 
que foi uma questão de agenda. 
“Mas não houve paralisação na 
geração dos dados e nem preju-
ízo na produção das informa-
ções”, afirmou o secretário.

SEcRETARIADO
O presidente do PT e che-

fe da equipe de transição de 
Grana disse que na próxima 
segunda-feira (17/12) haverá a 
primeira reunião entre os secre-
tários anunciados e a equipe de 
transição de Grana para a aná-
lise dos documentos. “Vamos 
nos reunir e cruzar os dados 
que tínhamos com a transição 
paralela com as informações 
oficiais. A partir daí, a transição 
e os contatos serão feitos pelos 
novos secretários, que passam a 
assumir o processo”, finalizou 
Turco. 

gislayne Jacinto
gislayne@abcdmaior.com.br

câmara de Mauá vota bloco de projetos e entra em recesso
gavetadas ao longo deste ano. 
O último expediente da Câ-
mara foi acompanhado por 
funcionários de empresas que 
prestam serviço de transporte 
público. O grupo de traba-
lhadores esperava a votação 
final da propositura que altera 
a lei de concessão do serviço 
no município. O projeto re-
voga o artigo 18 da lei sobre 
a concessão dos transportes 
coletivos na cidade e, em si-
tuações emergenciais, autoriza 
a Prefeitura a descredenciar a 
prestadora do transporte cole-
tivo e contratar qualquer em-
presa de ônibus, mesmo sem 
licitação, até que novo edital 
seja publicado. 

fevereiro.
Os vereadores usaram me-

nos de uma hora para finalizar 
os trabalhos. Após o encerra-
mento da sessão, foi aberto es-
paço para os vereadores discur-
sarem sobre o último mandato 
e, aqueles que não consegui-
ram se reeleger, agradeceram 
a população e funcionários de 
gabinete. O vereador Altino 
Moreira dos Santos (PRB), 
o pastor Altino, até recebeu 
rosas da esposa. Um dos fun-
cionários de gabinete usou da 
tribuna por quase meia hora 
para elogiar o vereador.

Na terça-feira (11), os vere-
adores tiveram de votar mais 
de 70 projetos. O bloco era 
formado por proposituras en-

O Legislativo de Mauá en-
cerrou os trabalhos na manhã 
desta sexta-feira (14/12) apro-
vando os últimos 28 projetos 
de lei de 2012. Outras quatro 
matérias foram engavetadas e 
só serão discutidas em feverei-
ro, quando se encerra o perío-
do de recesso dos vereadores. A 
maioria dos documentos anali-
sados tratavam de mudança de 
nome de vias pública. Outros 
três projetos de lei do Executi-
vo receberam a segunda e últi-
ma aprovação da Casa. A tríade 
foi enviada às pressas pela Pre-
feitura na terça-feira (11/12), 
e contém uma alteração na lei 
que regulamenta o serviço de 
transporte público. O recesso 
segue até a primeira semana de (Renan Fonseca)
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certos, porque conseguimos 
convencer a população que 
nossa proposta é a melhor 
para Mauá.

A maior fatia da dívida de 
Mauá, avaliada em mais de 
R$ 1 bilhão, é originária das 
canalizações dos córregos 
Corumbé e Bocaina, e 
do rio Tamanduateí, 
intervenções que perfazem 
uma dívida estimada em R$ 
686,4 milhões.  O senhor 
anunciou recentemente que 
R$ 169 milhões já foram 
amortizados, como isso 
ocorreu?
Foi um trabalho de quase um 
ano da perícia da Secretaria 
do Tesouro Nacional, que 
concluiu pela existência de 
uma diferença ( a menor) de 
R$ 169 milhões. Ainda temos 
uma fatia gigantesca dessa dí-
vida a discutir com o governo 
federal, mas fico feliz porque 
a população de Mauá deixará 
de pagar essa quantia. Vamos 
continuar persistindo com 
tranquilidade, altivez, para 
que possamos conquistar os 
recursos da cidade dessa conta 

que já foi paga, e aplicarmos 
nas políticas públicas.

Durante a campanha 
eleitoral, o senhor revelou 
o interesse da Hynduai 
em estabelecer uma planta 
de operação em Mauá a 
gerar milhares de empregos 
diretos. Como estão essas 
negociações?
Estamos discutindo essa pos-
sibilidade, a Câmara já apro-
vou um conjunto de permu-
tas de áreas. No primeiro 
semestre de nosso governo 
iremos fazer um grande de-
bate para estabelecermos 
um marketing que mostre a 
potencialidade econômica e 
industrial de nosso municí-
pio.  Seguramente teremos 
muitos empregos, mas não só 
dela (Hyundai) haverá outras 
empresas. Vamos fortalecer o 
parque industrial do Sertãozi-
nho e do Capuava. Temos de 
mostrar as oportunidades re-
ais que para vendermos uma 
boa imagem da cidade, pois 
com o potencial que temos 
não podemos ser desconheci-
dos no Brasil.

O PT está próximo de 
revelar qual o vereador da 
bancada que será indicado 
para disputar a presidência 
da Câmara. Como o senhor 
está acompanhando essa 
discussão?
Tenho ouvido se falar bem 
desse debate, não vejo ne-
nhuma disputa acirrada. O 
que vejo é que a Câmara está 
concentrada em escolher a 
melhor direção. Eu acho que 
vai ser uma discussão muito 
tranquila e democrática, que 
respeitará a proporcionali-
dade para que a gente tenha 
um parlamento forte e uma 
direção em sintonia e harmo-
nia para que possamos apro-
var os principais projetos que 
vão beneficiar a cidade. Pelos 
comentários que escutei de 
vereadores não vejo um acir-
ramento sobre essa questão 
de quem vai presidir o Legis-
lativo. 

Donisete vai criar marca de 
nova gestão petista em Mauá
Prefeito eleito pretende mudar o estigma da cidade, que tem rótulo de oferecer poucas oportunidades

Às vésperas de tomar posse, o deputado estadual Donisete 
Braga (PT) demonstra-se entusiasmado com a missão 
de assumir o bastão do prefeito, oswaldo Dias (PT), para 
comandar em um período de escassez orçamentária, e 
ao mesmo tempo num processo de desenvolvimento do 
país. Donisete quer criar uma marca própria de gestão e 
implementar políticas públicas “inovadoras”, para mudar o 
conceito estigmatizado sobre Mauá, de ser uma cidade com 
poucas oportunidades.

tem nada a ver com a cidade, 
isso faz com que a população 
perca um pouco a oportuni-
dade de debater as políticas 
públicas. Eu acho que fui um 
grande prejuízo, mas isso não 
significa que nós não iremos 
por em prática todas as nos-
sas propostas do programa de 
governo. 

Ao término do processo 
eleitoral, verifica-se uma 
quantidade grande de 
processos que a campanha 
do PT moveu contra 
adversários e vice-versa. 
Como lidar com isso após a 
disputa?
Os processos estão correndo 
na Justiça que é a instância 
apropriada para dizer quem 
está certo, e quem está errado. 
Eu diria que já vencemos a 
grande maioria das ações que 
nós impetramos, e não por-
que o judiciário foi imparcial, 
vencemos porque a Justiça 
Eleitoral entendeu que os te-
mas que foram abordados de 
forma oficial ou sem identifi-
cação na campanha não tinha 
razão. Eu acho que estávamos 

ABCDMAIOR - O senhor 
considera que sua vitória 
eleitoral lhe credencia 
para iniciar um processo 
de renovação na forma de 
governar a cidade?
DONISETE BRAGA - Cada 
gestor tem um perfil dife-
renciado. O Oswaldo Dias 
tem um perfil vitorioso, pois 
governar a cidade por três 
mandatos não é pouca coisa. 
Estou iniciando agora um 
novo ciclo. Preciso aprender a 
“prefeitar”. Portanto, eu que-
ro colher exemplos bem su-
cedidos, não somente de go-
vernos do PT, mas de outros 
governantes também. Nas 
últimas semanas, eu conver-
sei bastante com o prefeito de 
São Caetano, José Auricchio 
Júnior (PTB), falei pessoal-
mente com o prefeito Clóvis 
Volpi (PV), e com o sucessor, 
Saulo Benevides (PMDB), al-
mocei com o Paulo Pinheiro 
(PMDB), falei por telefone 
com o prefeito eleito de Dia-
dema, Lauro Michels (PV), 
tenho uma relação de amiza-
de com os prefeitos Luiz Ma-
rinho (PT), de São Bernardo, 
e Carlos Grana (PT), de San-
to André. Eu quero aliar as 
políticas públicas bem suce-
didas que são exemplos com 
as ações que vamos fazer em 
Mauá. Eu tenho meu estilo, 
que é cumprir na essência o 
que prometemos para a po-
pulação no nosso plano de 
governo. O PT vive um novo 
ciclo no País, e em Mauá eu 
quero agregar muito com esse 
novo modelo. Temos hoje a 
referência do teatro, do sho-

pping, dos cinemas, da auto-
estima. Esse foi o modelo que 
o Oswaldo conseguiu desen-
volver e concretizar. Eu pre-
ciso agora criar a nossa marca 
de governo, e não esquecer o 
que foi feito, pelo contrário. 
Vamos colher as experiências 
bem sucedidas para o novo 
modelo. Estou bastante es-
perançoso com a equipe de 
governo que estamos mon-
tando, com a relação com o 
governo federal.  

Até o momento, o senhor 
escalou um time com 12 
secretários e promete fechar 
a lista com novos nomes. 
Além de Diadema, pretende 
escolher quadros de outras 
cidades vizinhas?
Não estou estabelecendo o 
governo com cotas de muni-
cípios. Estou vislumbrando 
termos em nossa cidade uns 
dos melhores quadros do 
ABCD, e acho que a popula-
ção vai perceber que estamos 
montando um time que dê 
contas das políticas públicas. 
Há uma preocupação grande 
em escolhemos pessoas para 
ocuparem secretarias impor-
tantes para a gente cumprir 
com rigor tudo o que discuti-
mos na campanha eleitoral. 

A disputa pela Prefeitura de 
Mauá se revelou bastante 
acirrada. Qual foi o 
momento mais tenso para o 
senhor no pleito?
Eu acho que, no segundo tur-
no, nós não tivemos um de-
bate na cidade. Infelizmente, 
quando se tem uma campa-
nha com duas candidaturas e 
uma pende para levar o eixo 
da discussão temas que não 

Rodrigo Bruder
rodrigo@abcdmaior.com.br

luciano vicioni

Donisete Braga: “Estou vislumbrando um dos melhores quadros do aBc”

entrevista

Marinho mantém 12 secretários no 
próximo governo em São Bernardo
Restante da equipe será anunciada até o final da próxima semana; neste primeiro momento, aliados não foram contemplados

O prefeito reeleito de São 
Bernardo, Luiz Marinho (PT) 
anunciou, por meio de nota, 
nesta sexta-feira (14/12), que 
mantém 12 dos 22 secretá-
rios, além da Procuradoria do 
Município. Neste primeiro 
momento, o petista não con-
templou os aliados e não in-
dicou nomes para as pastas de 
articulação política (Governo, 
Coordenadoria Governamen-
tal e Gabinete).  

A surpresa ficou por con-
ta da substituição de Tarcísio 
Secoli, que deixará a Coorde-
nação Governamental e ad-
ministrará Serviços Urbanos, 
já que Ney Vaz irá integrar a 
equipe de secretários do Car-
los GRana (PT), prefeito elei-
to de Santo André.

O restante da equipe deve-
rá ser anunciada até o final da 
próxima semana. Em nota, o 

prefeito alerta que divulgou 
apenas os secretários que irá 
manter na equipe. Entretan-
to, não quer que os demais 
deixem a equipe.  “A definição 
dos nomes restantes será fei-
ta após conversa de Marinho 
com os titulares das pastas”, 
diz a nota.

cARgOS pOLíTIcOS
 Nesta primeira lista de se-

cretários, Marinho não con-
templou nenhum partido do 
arco de aliança. Marinho disse 
anteriormente que o PMDB e 
o DEM poderão assumir algu-
ma pasta, em um sinal de que 
pretende convocar os aliados 
para seu segundo mandato.

Até agora, nenhum dos vere-
adores do PT foram contem-
plados com uma secretaria. 
Com isso, os suplentes Matias 
Fiuza e Wagner Lino não ga-
rantem cadeira.  Comenta-se 
que Marinho pode convidar 
um vereador reeleito para as-

sumir a Secretaria de Obras.
O ex-prefeito Maurício So-

ares (PT), hoje secretário de 
Governo, também não está na 
lista. Porém a participação de 

Maurício no governo Mari-
nho é garantida, apesar de não 
se saber ainda em qual secreta-
ria. Uma das possibilidades é 
que Maurício deixe a pasta de 

Governo para administrar a 
Fundação Criança. Maurício, 
no entanto, já manifestou que 
prefere permanecer na atual 
função. 

Karen Marchetti

karen@abcdmaior.com.br

faBiano iBiDi

Marinho vai conversar com titulares das Pastas para definir nomes restantes

Diadema e Mauá saberão novos nomes na semana que vem

carlos Grana diz que 99,9% de seus secretários são ‘da cidade’

com isso abrirá espaço no Legis-
lativo para o primeiro suplente, 
Luiz Alfredo dos Santos Simão 
(PSB), que não conseguiu con-
quistar a reeleição.

O sindicalista Edilson de Pau-
la chefiará a Pasta de Governo. 
A jornalista Jô Ramirez vai co-
mandar a Comunicação. Para 
assumir Cultura e Esportes, o 
prefeito eleito escolheu Waldir 
Luiz da Silva, que atuou no ce-
rimonial da campanha eleitoral. 
Donisete nomeou Ciomar Oka-

bayashi para assumir a Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co, e Marcos Filório para Segu-
rança Alimentar. Ainda restam 
mais 9 Pastas.

Michels anuncia o time com-
pleto de Diadema nesta segunda 
(17/12). O anúncio ocorre logo 
após a diplomação dos eleitos 
em outubro, às 16h, no fórum 
de Diadema. De acordo com o 
futuro chefe do Executivo, ha-
verá uma redução de 18 para 
15 secretarias. Serão nomeados 

também os responsáveis pelas 
autarquias Saned (Companhia 
de Saneamento de Diadema), 
Fundação Florestan Fernandes 
e Ipred (Instituto de Previdência 
do Servidor Municipal de Dia-
dema).  Entre os titulares já esco-
lhidos estão: Fernando Macha-
do (Assuntos Jurídicos), Marcos 
Michels (Educação), Francisco 
Rocha (Finanças), José Augusto 
(Saúde), Márcio da Farmácia 
(Obras). (Nicole Briones e Renan 
Fonseca)

pastas. Contudo, as conversas 
ainda não foram finalizadas e 
Donisete prefere concretizar os 
diálogos antes de bater o mar-
telo. O deputado está no Japão 
acompanhando o Mundial de 
Clubes, mas tudo indica que os 
convidados já estão de acordo 
com a proposta.

Até agora, Donisete oficiali-
zou seis nomes. O presidente da 
Câmara, vereador Rogério San-
tana (PT), será nomeado para 
comandar Serviços Urbanos, e 

Em Diadema e Mauá os prefei-
tos eleitos Lauro Michels (PV) e 
Donisete Braga (PT) anunciarão 
os últimos nomes de seus secre-
tariados na próxima semana.

O prefeito eleito de Mauá, 
Donisete Braga (PT), vai con-
cluir o recrutamento do 1º esca-
lão um dia antes da diplomação, 
marcada para o dia 19 (próxima 
quarta-feira). O petista tinha 
marcado para esta sexta-feira 
(14/12) o anúncio dos nove no-
mes restantes para ocuparem as 

SãO cAETAnO
O prefeito eleito de São Cae-

tano, Paulo Pinheiro (PMDB) 
divulgou nesta terça (11/12) sete 
integrantes do primeiro escalão, 
sendo cinco deles secretários, 
todos com perfil técnico. Ainda 
falta a divulgação de 12 secretá-
rios. O anúncio ocorrerá no dia 
20.  Até o momento, foram re-
velados os titulares das pastas de 
Comunicação (Fernando Scar-
melloti), Saúde (Sallum Kalil 
Neto), Cultura (Jander Caval-

canti), Educação (Daniel Con-
tro), Segurança (José Quesada), 
Chefia de Gabinete (Eduardo 
Casonato) e Atende Fácil (Ale-
xandro Guirão).

RIBEIRãO E RIO gRAnDE
Em Ribeirão, o prefeito elei-

to Saulo Benevides (PMDB) já 
anunciou nove das 19 pessoas 
que irão compor seu secretaria-
do. Porém, após a briga jurídica 
travada pelo atual prefeito Clóvis 
Volpi (PV) contra o peemede-

bista, o grupo parou de anunciar 
novos gerentes das pastas. 

A vice de Saulo, Leonice Mou-
ra a Leo da Apraespi (PSC), deve 
indicar uma pessoa para assumir 
a Educação. Saúde ainda não 
tem um gestor definido.

Em Rio Grande, o prefeito 
eleito Luis Gabriel da Silveira, o 
Maranhão (PSDB), só declarou 
que deve manter a maioria dos 
atuais secretários que compõe o 
governo do prefeito Adler Kiko 
Teixeira (PSDB). 

tar problemas judiciais futuros. 
“Estamos estudando possibilida-
des da cidade e fora da cidade. 
Vocês estão percebendo que a 
política brasileira e a gestão pú-
blica estão vivendo um processo 
de judicialização muito grande. 
É prefeito e deputado sendo 
cassados, governadores, vereado-
res, alguns nem tomam  posse. 
Estou estudando com muito 
carinho para que a gente possa 
decidir e apresentar o secretário 
com segurança”, finalizou.

O prefeito eleito de Santo An-
dré, Carlos Grana (PT), disse 
que 99,9% de seus secretários 
nasceram ou tiveram trajetória 
política em Santo André. “Foi 
com esse compromisso que assu-
mi com os partidos e a militân-
cia. Espero ter senão 100% pelo 
menos 99,9%”, disse o petista. 

O único secretário que ainda 
não foi escolhido é o de Assun-
tos Jurídicos. O prefeito eleito 
afirmou que é preciso ter muito 
cuidado com a escolha para evi-

SECREtáRioS MAntidoS

Alfredo Buso 
(Planejamento Urbano e Ação Regional),
Arthur Chioro (Saúde),
Benedito Mariano (Segurança Urbana),
Cleuza Repulho (Educação),
Jorge Alano (Finanças),
Nilza de Oliveira 
(Orçamento e Planejamento Participativo),
Marcia Barral 
(Desenvolvimento Social e Cidadania),
Marcos Moreira 
(Assuntos Jurídicos e Cidadania),
Oscar Silveira Campos 
(Transportes e Vias Públicas),
Osvaldo Neto (Cultura),
Tássia Regino (Habitação).
 
Tarcisio Secoli, atual secretário de Coor-
denação Governamental, assumirá a Se-
cretaria de Serviços Urbanos a partir de 
janeiro. Atualmente, a Pasta é comanda-
da por Sebastião Ney Vaz, que vai assumir 
o Semasa de Santo André.
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Execução em Mauá
  Dois homens foram mortos 

a tiros em um bar na noite de 
quinta-feira (13/12) em Mauá. 
o motivo do crime ainda é 
desconhecido.

cidades

corpo d’água abastece 39 mil pessoas de Rio Grande da Serra e contribui com o braço Rio Grande da Billings, responsável por fornecer água para outras cidades

Desta vez, o problema está no ribeirão da Estiva, braço da represa que abastece Rio Grande da Serra; Sabesp nega ação

claudia Mayara
mayara@abcdmaior.com.br

A água não deve ter cor, chei-
ro ou gosto, mas faz algum 
tempo que o fio d’água que 
corta a estrada Pouso Alegre, 
em Rio Grande da Serra, não 
segue esta regra. A água que 
desce após a ETA (Estação de 
Tratamento de Água) Ribeirão 
da Estiva não apenas cheira mal 
como também tem cor de co-
bre, meio avermelhada. A sus-
peita do MDV (Movimento 
de Defesa da Vida) do ABCD 
é que a Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo) esteja jogando os 
rejeitos do tratamento da água 
no local, assim como fez por 
mais de 20 anos em São Ber-
nardo, no braço Rio Grande. A 
companhia nega. 

“No tratamento da água é 
usado sulfato ferroso, de alumí-
nio ou de cobre, que tem jus-
tamente esta cor avermelhada 
que está no rio”, argumentou 
o ambientalista e membro do 
MDV José Soares da Silva. O 
ribeirão da Estiva integra o sis-
tema de abastecimento de água 
do ABCD. O corpo d’água 
abastece diretamente 39 mil 
pessoas de Rio Grande da Ser-
ra e contribui com o braço Rio 
Grande da Billings, responsável 
por fornecer água a 1,6 milhão 
de moradores em São Bernar-
do, Diadema e parte de Santo 
André. 

O mato alto em torno do ri-
beirão, em alguns pontos com 
até 2 metros de altura, ajuda a 
camuflar o que realmente ocor-
re no local. Quanto mais pró-
ximo da ETA, mais difícil fica 
o acesso ao rio. Para o advoga-
do ambientalista e membro do 
MDV Virgilio Alcides de Fa-
rias, todos os indícios levam a 
crer que o lodo depositado no 
fundo do ribeirão da Estiva, 
que deixa a água avermelhada, 
é mesmo do tratamento. “A 
suspeita recai sobre a Sabesp, 
mas vamos fazer a análise dessa 
água e desse lodo para tirar as 
dúvidas”, afirmou.

Em nota, a Sabesp informou 
que não é sua a atribuição de 

monitorar a qualidade da água 
do ribeirão da Estiva. Porém, 
acredita que a incidência de 
fortes chuvas pode ter causado 
eventuais carregamentos de ter-
ra, o que explicaria as alterações 
na cor da água. A companhia 
ainda assegurou que a água 
captada passa por processo de 
tratamento obedecendo todos 
os padrões normativos de pota-
bilidade (qualidade) da portaria 
2.914/2011 do Ministério da 
Saúde, sendo, portanto segura 
para consumo humano. 

Em nota, a Cetesb (Compa-
nhia Ambiental do Estado de 
São Paulo)  disse que fez uma  
vistoria no local no último dia 
07 de dezembro e não consta-
tou nenhuma anormalidade. O 
órgão ambiental ainda revelou 
que a Sabesp possui um Cadri 
(Certificado de Movimenta-
ção de Resíduos de Interesse 
Ambiental) para disposição fi-
nal do lodo resultante do tra-
tamento de água para Estação 
de Tratamento de Esgoto do 
ABCD, localizada em São Pau-
lo na divisa com São Caetano. 

ambientalistas suspeitam de nova 
contaminação por lodo na Billings

local era limpo, lembra morador

caso de São Bernardo está na Justiça

Um morador de uma cháca-
ra próxima ao local, que não 
quis se identificar, lembra de 
quando os filhos usavam par-
te do ribeirão da Estiva para 
nadar. “Chamávamos esta 
parte de poção. A quantidade 
de água era abundante e lim-
pa”, recorda. 

Diante da poluição cada 
vez maior na área, o morador 
revelou que teve de trocar o 

rio pela piscina. “Hoje se as 
crianças entrarem de cueca 
branca sai puro lodo verme-
lho. É perigoso, pois não sa-
bemos o que tem aí”, disse. 

O descarte irregular vai 
contra o Sisnama (Sistema 
Nacional de Meio Ambiente) 
e a própria Lei Específica da 
Billings. 

“Infelizmente, ainda exis-
tem pessoas que acreditam 

que o meio ambiente não 
pode ser um empecilho a de-
terminadas atividades”, co-
mentou Virgílio Farias. 

José Soares ainda lembrou 
que a ação prejudica o Ph 
(grau de alcalinidade) da 
água e o processo de fotossín-
tese. “É necessário investigar 
e descobrir o que realmente 
está sendo jogado ali”, afir-
mou. 

O lodo contaminado lança-
do pela Sabesp (Companhia de 
Saneamento do Estado de São 
Paulo) por mais de 20 anos 
em um dos braços da represa 
Billings é motivo de uma ba-
talha entre o MP (Ministério 
Público) e a companhia que se 
arrasta há 10 anos na Justiça. 

Atualmente, o caso está no 
Supremo Tribunal Federal, 
a mais alta instância do Po-

der Judiciário, onde aguarda 
o julgamento do recurso ex-
traordinário impetrado pela 
Sabesp. O MP exige a recupe-
ração do braço que foi assore-
ado pelo lodo.

Substâncias como iodo e 
sulfato de alumínio, resultan-
tes de rejeitos do tratamento 
de água usada pela Sabesp no 
braço Rio Grande, transfor-
maram em lodo mais de três 

quilômetros de extensão da 
Billings. 

O trecho contaminado é de-
limitado pelas estradas Basílio 
de Lima e Martim Afonso de 
Souza, próximo ao km 28 da 
via Anchieta, em São Bernar-
do. O material era jogado no 
córrego que corta o Jardim 
Jussara e a Vila Balneária, e 
seguia junto com o esgoto dos 
moradores até a represa.  

luciano vicioni

A aprovação da presidente 
Dilma Rousseff (PT) subiu para 
78%, de acordo com pesqui-
sa CNI/Ibope divulgada nesta 
sexta-feira (14/12). O índice 
recorde é um ponto percentual 
acima do registrado no levan-
tamento anterior, realizado em 
setembro.

Já o governo da presidente 
teve 62% de aprovação (ótimo e 
bom), mantendo o índice ante-
rior, enquanto 29% consideram 
a administração federal regular e 
7% acham que é ruim ou pés-
sima

A confiança na atuação de 
Dilma também e alta: 73%. 
Sobre a expectativa para os dois 
anos restantes do governo, 62% 
acreditam que será ótimo ou 
bom; 25% que será regular; e 
7%, ruim ou péssimo.

Entre as políticas de governo, 
a que conta com maior respaldo 
popular é o combate à fome e 
à pobreza, considerado positivo 
por 62%. Em seguida vêm o 
combate ao desemprego, com 

aprovação de 56%, proteção 
ao meio ambiente, com 52%, e 
combate à inflação, com 45%. A 
gestão da saúde é reprovada por 
74% dos entrevistados e 68% 
veem como negativa a atuação 
na área de segurança pública. 

Cresceu o percentual que acha 
desfavorável o noticiário sobre o 
governo: 18% entendem que os 
meios de comunicação têm um 
tratamento negativo a respeito 
do Executivo, quatro pontos a 
mais que na sondagem anterior, 
feita em setembro. Diminuiu 
cinco pontos o número dos que 
consideram favoráveis as notí-
cias, de 29% para 24%. 

O julgamento da Ação Penal 
470, conhecida como “mensa-
lão”, foi o tema mais associa-
do ao governo, com 23% das 
respostas. Em seguida vêm o 
anúncio da redução do custo da 
energia elétrica, com 14%, e a 
Operação Porto Seguro da Polí-
cia Federal, com 10%.

O Ibope entrevistou 2.002 
pessoas em 142 municípios en-
tre os dias 6 e 9, com margem 
de erro de dois pontos percen-
tuais. 

Dilma bate novo recorde e tem a 
aprovação de 78% dos brasileiros
Governo da presidente teve 62% de aprovação (ótimo e bom), mantendo o índice anterior, afirma cni/ibope

Rede Brasil Atual

pauta@abcdmaior.com.br

JoSé cRuz/aBr

Presidente Dilma Rousseff: recorde de aprovação pelos brasileiros apesar da oposição da velha imprensa

Kassab dá 0,01% de reajuste  
para os servidores da capital

A Câmara de São Paulo 
aprovou reajuste salarial de 
0,01% para os servidores 
públicos municipais da Ca-
pital. O aumento, proposto 
pelo prefeito Gilberto Kassab 
(PSD), é referente aos anos 
de 2012 e de 2011 e vale a 
partir do mês de abril de cada 
ano. Nos últimos anos esse 
foi omesmo índice anual de 
reajuste nos salários dos ser-
vidores municipais. Para os 
cargos de segundo escalão, 
Kassab conseguiu aprovar 
na Câmara em dezembro de 
2011 um aumento nos salá-
rios de 236%.

Para o Sindsep (Sindicato 
dos Trabalhadores na Admi-
nistração Pública e Autarquias 

no Município de São Paulo), 
a aprovação de mais um rea-
juste de 0,01% aos servido-
res demonstra uma intenção, 
por parte da Prefeitura e com 
apoio da Legislativo, de des-
valorização do funcionalismo 
público e desmonte dos servi-
ços públicos do município.

“Este índice de 0,01% é um 
absurdo. Um funcionário ini-
cial em níveis de base entra 
ganhando R$ 440 por mês de 
salário e com gratificações vai 
para pouco mais de R$ 600”, 
afirma o secretário-geral do 
Sindsep, Vlamir Lima. “O 
que este governo quer é fazer 
em todas as áreas é o que es-
tão fazendo na saúde: privati-
zar”, disse.

De acordo com Lima, nos 
últimos oito anos (seis da ad-
ministração de Kassab e dois 
da de José Serra, do PSDB) 
nem mesmo a alegação de 
que a legislação municipal 
que limita em 40% do valor 
do orçamento os gastos com 
a folha de pagamento impe-
diria um índice maior de rea-
juste para os servidores.

“Atualmente há cerca de 
140 mil servidores na ativa 
e aproximadamente 60 mil 
aposentados e o valor da fo-
lha gira em torno de 32%. 
Ou seja, tinha margem para 
dar pelo menos o reajus-
te da inflação”, completou  
Lima. 

nacional/internacional pronto para outra
  após cirurgia para retirada 

de um câncer, realizada 
em cuba, o presidente 
venezuelano Hugo chaves 
tem a saúde estável.

  internacional
AtiRAdoR MAtA 27 pESSoAS EM AtAquE A ESColA pRiMáRiA 
noS EStAdoS unidoS

Ao menos 27 pessoas, incluindo 20 crianças, foram mortas 
por um atirador que abriu fogo nesta sexta-feira (14/12) em uma 
escola primária americana. O ataque ocorreu na escola Sandy 
Hook School, que tem cerca de 600 alunos entre 5 e 10 anos 
e fica em Newtown, no estado de Connecticut, no Nordeste dos 
Estados Unidos.

De acordo com o tenente Paul Dance, da polícia local, o atirador 
é um dos mortos.

 Testemunhas afirmam que ele entrou na escola vestindo uma 
farda militar.

O hospital local informou que há várias pessoas internadas, 
muitas em estado grave. A polícia afirmou que há muitas vítimas, 
entre funcionários e alunos. Dance não confirmou o número total 
de mortos, alegando que todos os familiares das vítimas devem 
ser alertados primeiro.

A polícia chegou à escola às 9h40 (12h40 no horário de 
Brasília), pouco depois de ser avisada por telefone do ataque. 
O local foi imediatamente cercado e bloqueado e todos os 
sobreviventes foram retirados da escola. Imagens aéreas mostram 
várias ambulâncias e veículos de resgate ao redor do colégio. 
(Agência Brasil)

 (Rede Brasil Atual)



10   ABCDMAIOR | 15 a 17 de dezembro de 2012 15 a 17 de dezembro de 2012 | ABCDMAIOR   11

Travessia Segura em Diadema
Diadema realiza ao longo na próxima semana o encerramento 
da campanha Travessia Segura. ações educativas para a 
conscientização de motoristas e pedestres serão realizadas 
em diversos pontos da cidade. a campanha foi uma iniciativa 
do consórcio intermunicipal.

pós-graduação
   a fundação Santo andré 

está com inscrições abertas 
para 24 cursos de pós-
graduação. informações estão 
no site www.fsa.br. 

Moisés: da delegacia pra casa  
anTonio lEDES/aRquivo aBcDMaioR

aManDa PERoBElli

a história de vida do homem que resume o fim dos alojamentos precários em São Bernardo

O estopim foi um curto circui-
to, que poderia ter levado a um 
segundo incêndio em menos de 
uma semana no alojamento da 
rua José Fornari, em São Bernar-
do. Em julho de 2008 o poeta, 
ator e comerciante Moisés Bispo 
dos Santos foi às ruas protestar 
com outras famílias que também 
viviam no alojamento público. 
Queimaram pneus, bloquearam 
a rua, disseram no megafone o 
que já era dito ao poder público 
há muitos anos: que alojamento 
não era lugar para se viver.

Ao invés de compreensão, 
Moisés encontrou a força poli-
cial. Sofreu agressões físicas, foi 
detido e pagou R$ 255,50 pela 
acusação de desacato a autorida-
de. Naquele mesmo ano, o aloja-
mento da José Fornari tinha sido 
alvo de denúncias de estupro, 
que teriam ocorrido dentro do 
banheiro público do espaço. A 
caixa d’água, sustentada com pi-
lares de madeiras já apodrecidos, 
desabou, e um dos blocos foi to-
talmente destruído depois de um 
incêndio, cujo foco foram as ins-
talações elétricas clandestinas.

As cerca de 100 famílias que ali 
viviam, chegaram de um passado 
tão desolador quanto o próprio 
alojamento. Eram pessoas que 
moravam em áreas de alto risco 
de deslizamento de terras e ala-
gamentos. As instalações foram 
construídas para que fossem 
moradias provisórias, quando a 
gestão era do ex-prefeito William 
Dib. Mas o tempo passou e a pa-
ciência acabou.

São Bernardo possuía, em 
2008, oito alojamentos, onde 
viviam 777  famílias. O aloja-
mento da José Fornari foi o que 
ganhou maior evidência na épo-
ca. Após Moisés ser preso por 
denunciar a indignidade das mo-
radias provisórias, foram quatro 
anos e cinco meses para o ABCD 
MAIOR escrever uma boa notí-
cia. Em agosto deste ano Moisés 
recebeu da Prefeitura, projeto 
já da administração do prefeito 
Luiz Marinho, um apartamento 
no Conjunto Habitacional Nova 
Silvina.

Moisés foi um dos últimos a 
ser contemplado pelo projeto 
que previa a retirada de famílias 
que viviam em áreas de alto ris-
co, e que pela avaliação da atual 
secretaria de Habitação, incluía 
os alojamentos. Mas dessa vez, a 
paciência não precisou acabar.

“Hoje eu tenho um endereço. 
Eu tenho comprovante de resi-
dência. É como passar a existir 
oficialmente. A luta não acabou 
não. Estamos no meio do cami-
nho. Mas eu posso deixar minhas 
filhas em casa em um dia de chu-
va e ir lutar, sem preocupação. É 
outra coisa”, diz Moisés.

A prefeitura desativou em no-
vembro deste ano o último dos 
oito alojamentos que ainda resta-
va. Assim como a família do po-
eta, ator e comerciante, as outras 
776 que viviam nas moradias 
provisórias também ganharam 
suas moradias definitivas, longes 
das áreas de risco.

“Quando saímos da favela, 
ninguém garantia uma vida me-
lhor. A gente tinha que brigar. 
Funcionou.” 

carol Scorce
carol@abcdmaior.com.br

quatro anos depois, o ator e poeta conseguiu, finalmente, um endereço digno no conjunto Habitacional nova Silvina

Em 2008, Moisés Bispo dos Santos protestou contra a indignidade dos alojamentos e foi preso por desacato a autoridade

cidades nova creche em Diadema
  Será inaugurada neste sábado 

(15/12) a sexta das 10 creches 
previstas para serem entregues 
até 2013 em Diadema. a unidade 
fica no Bairro campanário.

Como forma de buscar a 
inclusão social de 60 adoles-
centes que cumprem medidas 
socioeducativas, a Fundação 
Criança de São Bernardo 
promoveu uma atividade que 
mistura criatividade e cidada-
nia: a criação de uma cartilha 
em quadrinhos sobre os Di-
reitos Humanos da Criança 
e do Adolescente, a partir da 
visão dos próprios garotos so-
bre o tema.

Baseados no Plano Decenal 
(2011/2020) para os Direitos 
da Criança, contando com o 
apoio da Fundação Telefônica 
como parceira na contratação 
de um oficineiro de Histórias 
em Quadrinhos, os educado-
res organizaram os adolescen-
tes em vários grupos para que 
a produção fosse viabilizada. 
Uma metodologia de trabalho 
bastante eficaz, de acordo com 
Maria Lúcia de Lucena, coor-
denadora de Programa Social 
da Fundação Criança.

“Com a produção da carti-
lha, houve todo um processo 
de construção que levou 12 
meses, porque nesse período 
foram realizadas discussões 
dentro do grupo no sentido de 
dar propriedade a esses adoles-
centes sobre os direitos que es-
tavam retratando. Em seguida 
começou a se pensar em como 
figurar isso numa linguagem 

escrita, impressa e desenhada, 
dentro de uma coerência que 
resultasse em um roteiro a ser 
seguido. Com esse trabalho em 
equipe acreditamos que há um 
aumento de potencial conside-
rável, a troca de experiência é 
maior e isso acaba fortalecendo 
a construção de novos valores.”

São valores que podem ser 
constados nos próprios jovens 
envolvidos no projeto, como 
a jovem M., 17 anos. “Desde 
pequena presenciei várias ve-
zes as brigas dos meus pais, até 
que eles se separaram. Eu não 
aceitava isso de jeito nenhum. 
Saí de casa, fiquei na rua por 
oito dias. Usei drogas, cometi 
um roubo, fui parar no 2º DP 
de São Bernardo de lá fui con-
duzida até a Fundação Casa e 
então me encaminharam para 
a Fundação Criança. No come-
ço achei que não seria possível, 
que não iria dar conta. Mas 
com a ajuda das educadoras e 
com a participação nos grupos, 
consegui. Hoje moro com mi-
nha mãe, comecei a trabalhar 
em um pet shop junto com 
ela e vejo que o caminho dado 
aqui na Fundação pode ajudar 
muita gente, assim como me 
ajudou”, contou a menina.

REFLEXãO
Um dos diferenciais do traba-

lho da Fundação da Criança é o 
primeiro olhar que se tem so-
bre jovens como M., assim que 
eles chegam por lá. De acordo 

com a educadora Francisca Da 
Silva Leite, há 11 anos atuando 
na área, esses adolescentes che-
gam encaminhados pelo Poder 
Judiciário sem nenhuma expec-
tativa ou perspectiva. A partir 
daí se inicia um trabalho de 
reflexão sobre tudo que houve 
em suas vidas. Ao invés da es-
tigmatização que se faz a partir 
da infração cometida, realiza-se 
uma leitura completa, de con-
texto social, político e econô-
mico para que então a equipe 
comece a direcionar o trabalho 

na busca da inclusão social do 
adolescente.

“Cheguei aqui com nove anos 
vindo do Piauí com minha mãe 
e meu padrasto. Depois de um 
estranho começo fui me acos-
tumando. Descobri no dese-
nho uma boa forma pra falar 
dos meus sentimentos e hoje 
isso me ajuda até nos momen-
tos mais complicados, porque 
aprendi aqui na Fundação que 
posso até usar isso na hora de 
desenhar”, contou P., 16, mo-
rador de São Bernardo.

O resultado de todo esse tra-
balho, será distribuído em es-
colas públicas e privadas e para 
toda a rede sócio assistencial 
e todas as entidades governa-
mentais ou não governamen-
tais, além da cartilha em qua-
drinhos, haverá também uma 
versão em livro de audio para 
crianças com deficiência visual 
e outra em computador, para 
ser trabalhada e até impressa. A 
previsão da chegada desse ma-
terial é para as primeiras sema-
nas de janeiro de 2013. 

Direitos da criança e adolescente 
viram quadrinhos em S. Bernardo
Em comemoração ao Dia da Declaração universal Dos Direitos Humanos, adolescentes criam cartilha e livro de áudio

Marcelo Mendez

pauta@abcdmaior.com.br

luciano vicioni

Jovens usaram a criatividade para falar sobre os direitos humanos; cartilha pode ser encontrada em versão audiobook
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Presidente do Sindicato, Rafael Marques, durante assembleia na fábrica

RoDRiGo PinTo

Trabalhadores entram em greve contra fechamento da Mangels

Reunião de conciliação do Santander foi adiada para segunda-feira

Os trabalhadores da Mangels 
de São Bernardo entraram em 
greve nesta sexta-feira (14/12)
após assembleia realizada no pe-
rído da manhã em frente a em-
presa. O protesto é contra a de-
cisão de  fechamento da fábrica, 
anunciada esta semana. Nova as-
sembleia será realizada terça-feira 
(18/12). A fábrica emprega 380 
trabalhadores. 

Os presidentes do Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC, Ra-
fael Marques, e do conselho de 
acionistas da Mangels se reúnem 
segunda-feira (17/12).

A empresa alega  que o prin-
cipal motivo é a redução dos 
custos.

Além da greve, o Sindicato 
também fará uma campanha de 
condenação pública da empresa. 
Rafael Marques afi rmou que le-
vará o caso a todas as instâncias e 
esferas de poder possíveis, como 
governos e até sindicatos patro-
nais, para denunciar o autorita-
rismo, a falta de democracia e o 
descaso da empresa com os tra-
balhadores. A empresa do setor 
de aço não procurou o sindicato 
para dialogar ou buscar alterna-

As dispensas ainda não homo-
logadas estão suspensas. A multa 
pelo descumprimento da limi-
nar é de R$ 100 mil por dia. 

Nas agências do ABCD, 32 
trabalhadores da instituição fo-

ram demitidos, sendo 16 apenas 
da agência regional do Santan-
der, no Centro de Santo André.

A onda de dispensas do San-
tander começou no início de 
dezembro em todo o País.  A 

A reunião de conciliação entre 
os Sindicatos dos Bancários do 
ABC e de São Paulo e represen-
tantes do Santander, para revi-
sar as demissões ocorridas, foi 
adiada para a próxima segun-

da-feira (17/12). Os sindicatos 
conseguiram frear as demissões 
nas agências conforme  liminar 
concedida pelo TRT (Tribunal 
Regional do Trabalho) da 2ª Re-
gião. 

 (Redação)

 (Redação)

tivas.
O TST (Tribunal Superior do 

Trabalho) recentemente con-
denou uma multinacional do 
setor de alumínio por ter reali-
zado uma demissão em massa, 
sem antes negociar previamente 
condições e garantias com os 
sindicatos. O julgamento pode 
infl uenciar outras disputas ju-
diciais. No TST, o julgamento 
é o de que a empresa não pode 
tomar unilateralmente medidas 
que terão repercussão social, 
como demissões coletivas. 

Contraf (Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro) afi rma que o banco  
irá dispensar 10% dos funcioná-
rios  no Brasil. 

MERcADO EM SHOppIng
o St Marche, rede de supermercado, abriu a primeira 
loja da Região no ParkShopping São caetano. “o 
público poderá, em um só local,  realizar compras, 
otimizando o seu tempo diário, diz Beatriz alves, 
superintendente do shopping.

galpão industrial
 a MBigucci inaugura 

segunda-feira (17/12) 
um condomínio industrial 
e centro de logística, em 
Diadema. 

Incubadora de São Bernardo 
faz parceria com Metodista
Empreendimentos do setor de economia solidária receberão apoio e assessoria técnica

A SBCSOL (Incubadora de 
Empreendimentos Solidários de 
São Bernardo) será a primeira do 
País a ter assessoria de uma uni-
versidade particular. O primeiro 
atendimento técnico com pro-
fessores e alunos da Universidade 
Metodista de São Paulo começa 
em janeiro com seis grupos de 
economia solidária.  No total 
até 20 grupos receberão o aten-
dimento pelo projeto até 2014. 
Desses, 17 foram anunciados du-
rante o 1° Seminário SBCSOL, 
na Universidade Metodista, nesta 
sexta-feira (14/12).

A SBCSOL é resultado de uma 
parceria fi rmada no início do 
ano entre a Universidade e a Pre-
feitura de São Bernardo e conta 
com apoio fi nanceiro da Finep 
(Financiadora de Estudos e Pro-
jetos). Os 20 empreendimentos 

receberão assessoria e capacitação 
para formar gestores e melhorar 
vários aspectos dos empreendi-
mentos e produtos.

O projeto terá a duração de 24 
meses e funcionará na Central 
de Trabalho e Renda. O valor do 
investimento é de R$ 1,7 milhão 

da Finep e Prefeitura. 
O secretário de Economia Soli-

dária, do Ministério do Trabalho 
e Emprego, Paul Singer, fez a pa-

lestra de abertura e reafi rmou a 
importância deste novo modelo 
de incubação. “O conhecimento 
adquirido no meio acadêmico 
precisa ser compartilhado com a 
comunidade. Temos cerca de 80 
projetos incubados com parcerias 
com universidades públicas. E 
esta é a primeira com instituição 
privada. Acredito que isso esti-
mule outras universidades.”

Os empreendimentos foram 
selecionados por edital lançado 
em novembro.  O projeto come-
ça em janeiro com seis empreen-
dimentos: Arte Livre Expressão 
(artesanato), Tecost  (costura), 
Unimáquinas (metalurgia), Tea-
tro Família Fernandes (cultura), 
Raio de Luz e Reluz  (reciclagem). 
“Ficamos muito felizes em fazer 
parte da incubadora, já que pre-
cisamos melhorar a gestão para 
nos tornarmos competitivos”, 
afi rmou o presidente da Unimá-
quinas,  Marcos José Lopes. 

Michelly cyrillo
michelly@abcdmaior.com.br

anDRiS Bovo

Paul Singer, secretário de Economia Solidária, destaca importância do setor em evento realizado em São Bernardo

economia
DinHEiRo vivo   PoR LuIS nASSIF

A decisão da União Europeia, 
de colocar todos os bancos co-
merciais sob supervisão do Ban-
co Central Europeu é um passo 
tecnicamente justifi cável, mas 
na direção de uma política de-
sastrosa.

Hoje em dia, a crise bancária 
tornou vulneráveis muitos siste-
mas bancários nacionais. O re-
baixamento de bancos e países 
por agências de risco torna mais 
caro a rolagem de dívidas e a 
captação de recursos.

Ao colocar todos os bancos (a 
partir de determinado volume de 
capital) sob suas asas, o BCE 
elimina o fator risco, reduzindo 
o custo de captação e rolagem 
das dívidas.

Mas não resolve o ponto cen-
tral.

A crise internacional foi de-
corrência do excesso de liquidez 
na economia, com a criação, 
sem controle, de inúmeras fer-
ramentas fi nanceiras que mul-
tiplicaram por várias vezes a 
capacidade de especular dos 
investidores.

Nesse período, os grandes 
bancos lograram o controle dos 
bancos centrais de seus res-
pectivos países. Com o tempo, 
passou a haver uma articula-
ção entre esses diversos BCs, 
dominados por economistas de 
determinados centros de pensa-
mento econômico.

Esta semana, o diário norte-
americano “The Wall Street Jour-
nal” trouxe importante matéria 
mostrando a articulação de dez 
banqueiros centrais, todos eles 
egressos do Instituto de Tecno-
logia de Massachusetts, o MIT.

Juntos, representam países 
que respondem por ¾ da produ-
ção econômica mundial. Desde 
2007, esse grupo de banqueiros 

inundou o mundo com a emis-
são de US$ 11 trilhões.

Como explicam os repórteres 
Jon Hilsenrath e Brian Blacksto-
ne, “os banqueiros centrais for-
jaram o seu próprio caminho, 
independente de eleitores e 
políticos, unidos por conversas 
frequentes e por relacionamen-
tos que às vezes remontam à 
época da universidade”.

Agora, planejam novo banho 
de liquidez, jogando uma aposta 
de altíssimo risco para a econo-
mia global, mesmo com os par-
cos resultados que esse tipo de 
política trouxe para a economia 
real. Desenvolveram uma teoria 
que o maior teórico das crises 
fi nanceiras, Kenneth Rogoff, re-
putou como não comprovada.  

O excesso de liquidez tem 
servido exclusivamente para 
dar sobrevida às jogadas fi -
nanceiras cada vez mais fre-
quentes, que têm resultado em 
escândalos periódicos sendo 
coibidos pela Justiça dos diver-
sos países

Mas em nenhum momento 
se tocou no foco central: o ex-
cesso de liquidez e os paraísos 
fi scais que vicejam em plena 
Europa, como centros gigantes-
cos de sonegação fi scal e de 
trânsito de dinheiro de todas as 
procedências, do narcotráfi co à 
corrupção política.

É o caso das contas nume-
radas nos bancos suíços, fonte 
permanente de escândalos dos 
quais o menos grave é o da 
sonegação fi scal por parte das 
grandes fortunas, em um perío-
do em que cortam-se serviços 
sociais para equilibrar as con-
tas públicas.

Nos últimos anos, esses es-
cândalos pegaram o espanhol 
Santander, os britânicos HSBC 

e Barclays, os norte-americanos 
Goldman Sachs, JP Morgan e 
Bank of America, os franceses 
Société Générale e Crédit Agri-
cole, o alemão Deutsche Bank, 
o suíço Credit Suisse.

Enquanto os BCs mundiais 
permanecerem capturados 
pelo mercado, não haverá sa-
ída para a crise.

inAdiMplÊnCiA dEVE tER 
2013 MAiS FAVoRáVEl

O indicador de perspectiva 
da inadimplência do consu-
midor recuou 1% em outu-
bro, atingindo o valor de 98,9 
pontos, segundo a consultoria 
Serasa Experian. A sequên-
cia de reduções mensais des-
te indicador ao longo de suas 
últimas leituras aponta que, 
após quase dois anos de cres-
cimento, a inadimplência dos 
consumidores apresentará um 
comportamento mais favorável 
em 2013, caracterizando uma 
trajetória de normalização. Pelo 
lado das empresas, o indica-
dor caiu 1,5%, situando-se em 
92,4 pontos. 

AtiVidAdE EConÔMiCA SoBE 
0,36% EM outuBRo

O Índice de Atividade Econô-
mica do Banco Central (IBC-Br) 
ajustado para o período voltou 
a registrar crescimento em outu-
bro, após a queda de 0,52% no 
mês anterior. A expansão apura-
da em outubro chegou a 0,36%, 
na comparação com setembro. 
Em relação a outubro de 2011, 
houve crescimento de 4,96%, 
de acordo com o índice sem 
ajustes para o período, conside-
rado o mais adequado para esse 
tipo de comparação. No ano, o 
IBC-Br cresceu 1,57% e, em 12 
meses, 1,5% (sem ajustes).

Os nós que impedem a solução da crise global

Maria aparecida e ariana aline, ex-colegas de trabalho montaram o próprio negócio

luciano vicioni

negócio. A empresa começou 
na casa da Maria Aparecida, 
com apenas um supermercado 
em Mauá como cliente. De-
pois o negócio foi crescendo e 
elas resolveram alugar uma sala 
comercial no Bairro Santa Te-
rezinha.

Hoje, a empresa presta ser-
viços para 15 empresas, conta 
com um quadro de 25 profes-
sores contratados e atende cerca 
de 10 mil funcionários diaria-
mente com o serviço de Pro-
grama de Qualidade de Vida 
na Empresa. A Atitude oferece 
serviços de ginástica laboral, 
quick massage, organização de 
SIPAT (Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes no Traba-
lho) e treinamento para grupos 
de corrida e caminhada.

“Este ano batalhamos para 
conquistar a certifi cação ISO 
9001 (qualidade de serviço) e 
ter este diferencial em relação 
aos nossos concorrentes. E 
para ter este título precisamos 
mudar muitas coisas na área de 
gestão. Com isso, recebemos 
consultorias do Sebrae e até fo-
mos elogiadas pelo  nosso mo-
delo de organização. Estamos 
felizes com o prêmio e na cer-
teza de que estamos no cami-
nho para crescer ainda mais”, 
explicou Maria Aparecida.

O diagnóstico do Sebrae ava-
liou a situação da empresa em 
vários quesitos como lideran-
ça, estratégias e planos, rela-
cionamento com seus clientes,  
como fazer a gestão de pessoas, 
de processos e de resultados 
entre outros. 

Prêmio do Sebrae 
reconhece pequena 
empresa de Santo andré

As melhorias na gestão foram 
determinantes para que a Ati-
tude Assessoria Esportiva Em-
presarial, de Santo André, fosse 
uma das vencedoras da etapa 
paulista na 5º edição do MPE 
(Micro e Pequena Empresa)  
do Sebrae (Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas de 
São Paulo). A premiação ocor-
reu nesta semana, na Capital. 
A sócia da empresa, Maria 
Aparecida Pereira Machado, 
disse que uma boa administra-
ção é essencial para alavancar 
os negócios.

O Prêmio de Competitivida-
de para Micro e Pequenas é um 
reconhecimento às iniciativas, 
ações e atividades das MPEs  
quanto à aplicação de tecno-
logias e métodos de gestão que 
tenham resultados em ganhos 
de produtividade, rentabilida-
de e competitividade.

Depois de disputar com em-
presas em todo o Estado, 12 
levaram a melhor na etapa es-
tadual. Nesta edição, 20.374 
mil empresas paulistas se ins-
creveram. Destas, 2.550 alcan-
çaram os requisitos necessários 
para seguirem na disputa e 17 
chegaram a fi nal.

A Atitude começou em 2008 
com Maria Aparecida e a só-
cia Ariana Aline da Silva. Ex-
companheiras de trabalho nes-
ta área de assessoria esportiva 
empresarial, as amigas que são 
formadas em educação física, 
resolveram montar o próprio 

Michelly cyrillo
michelly@abcdmaior.com.br

LuIS nASSIF
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classificados

Negócios oportunidades

Empregos

4335-6017
comercial@abcdmaior.com.br

Apareça,
anuncie

Editais
Viação Piracicabana Ltda. CNPJ: 54.360.623/0001-02 I.E: 535.013.247.110, si-
tuada na Estrada Antonio Abdalla, 235 CEP: 13424-700 declara para os devidos 
fins que foram extraviados o bilhete de passagem rodoviário serie D única via 
emitente de n°793262 a 793264, 792515, 792501 a 792505, 792468 a 792470 e 
791994 a 791995, conforme Declarado em B.O.s n°1062272/2012, 1056180/2012, 
1056147/2012, 1053717/2012 e 1053664/2012, respectivamente nas datas 
12/10/2012, 19/08/2012, 18/08/2012, 16/08/2012, 14/07/2012.

Viação São Paulo São Pedro Ltda. CNPJ: 
54.360.631/0001-40 I.E: 535.020.847.111, situada na 
Estrada Antonio Abdalla, 235 CEP: 13424-700, declara 
para os devidos fins que foram extraviados o bilhete de 
passagem rodoviário serie D única via emitente de n° 
554131 conforme Declarado em B.O. n°1062305/2012, 
data 19/09/2012.

PIZZARIA SALA VIP – SBC
Contrata forneiro, 

currículos no e-mail celia@salavippizzaria.com.br 
ou no end. R Bela Vista, 391  após as 18:00 hrs

Fazemos a sua festa!
Casamentos - Aniversários
Convenções - Formaturas

Rodovia Índio Tibiriçá KM 41, 
Jd. Caçula - São Paulo

Cel.: 96780-0961

arte e ação
15 A 17 DE DEZEMBRO DE 2012

Não é futebol, 
mas tem estilo
e até marketing

Futebol Freestyle é praticado 
no ABCD e tem torneios e 
jogadores patrocinados

RoDRiGo PinTo

Uuulalá, loja online de 
São Bernardo, vende sucos 
desintoxicantes com efeitos 
comprovados.  Página 17

Suco das mil
e uma utilidades

DivulGação

A inauguração do estádio Inamar, em Diadema, 
não garante que o Água Santa e o CAD possam 
jogar na Segunda Divisão do Paulista em 2013. A 
liberação da FPF corre o risco de não sair. Página 19

Água Santa e caD 
podem ‘morrer na praia’

anDRiS Bovo

Pág. 20
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SERvIÇO

 o cidadão do Mundo fi ca na Rua Rio Grande do Sul, 73, centro, São caetano. a 
entrada custa R$ 10 no sábado e R$ 15 no domingo. Mais informações pelo telefone: 
4458-1219.

arte e ação  cultura

Conforme previsões do ca-
lendário maia, o planeta Ter-
ra está com os dias contados. 
Falta exatamente uma semana 
para que a profecia da aniqui-
lação em massa e a implosão 
das placas tectônicas conti-
nentais virem turbilhão de 
cacos cósmicos no espaço si-
deral, vagando pelas galáxias 
sem deixar muitos rastros das 
contribuições humanas para 
a história da vida. Invenções 
maravilhosas serão perdidas 
como a roda, as pirâmides 
egípcias, a milenar cultura 
chinesa, a razão do mundo 
grego, as constituições, a ra-
banada de fi m de ano... Tudo 
ao léu.

Tem gente que lamenta o 
Armagedom, outros celebra-
rão o Apocalipse. A segunda 
opção será efetivada no sába-
do (15/11), a partir das 22h, 
no Cidadão do Mundo com o 
evento Rock pro Mundo Aca-
bar com apresentações das 
bandas Saturn e Macchina, 
ambas do ABCD. De acordo 
com um dos organizadores 
do show, Vinícius Castelli, se 
nossa dimensão vai sumir ou 
não, isto pouco importa por-
que o som vai rolar de qual-
quer maneira.

A intenção é levar ao pal-
co dois grupos regionais com 
músicas próprias para pro-
mover e divulgar o trabalho 
autoral que realizam. Saturn 
é um quarteto de stoner rock 
(mescla de estilos noventista 
que revive a famosa tríade do 
espírito do rock and roll com 
frases pesadas e mais lentas) 
fundado há quase dez anos. A 
banda deve lançar um álbum 
de estreia em 2013, isto é, se 
o fi rmamento não se diluir 
em trevas. Já o Macchina é 
um trio de heavy metal tra-
dicional de Santo André e a 
discotecagem fi ca por conta 
de Neguizza Clash.

“Acredito que o som auto-
ral deve ser valorizado pelo 

Muito rock and roll para esperar 
o mundo acabar em São caetano
Previsões apocalípticas com guitarras dão o tom para show duplo no cidadão do Mundo neste fi m de semana

caio Luiz
caio@abcdmaior.com.br

Musical
 Corporação Musical lyra de Mauá fará concerto 

em homenagem aos 100 anos de nascimento de 
luiz Gonzaga no domingo (16/11), às 17h e às 19h, 
no Teatro Muncipal de Mauá (rua Gabriel Marques, 
353). Gratuito. Informações: 4555-0086.

Macchina é o trio de heavy metal tradicional de Santo andré que integra o evento Rock pro Mundo acabar

a quarteto Sturn apresentará seu stoner rock, uma mescla de estilos noventistas, no cidadão do Mundo

inferno do 
Ártico Brazil

público, pelos músicos como 
cultura em geral”, analisou 
Castelli, que também é gui-
tarrista e vocalista da Saturn, 
ao defender a união dos con-
juntos e ações musicais locais 
para a fortifi cação de uma 
cena roqueira tida como ca-
racterística do ABCD dentro 
e fora dele.

A intenção de Castelli é 
prosseguir com a produção 
de eventos temáticos que 
propaguem a música feita nos 
sete municípios, valendo-
se de parcerias com casas de 
show do circuito regional. “O 
ABCD tem várias bandas in-
dependentes lendárias voltan-
do a ativa e muitas outras sur-
gindo, mas só se conhecendo 
e interagindo é que vão para 
frente”, resumiu o músico.

Depois de abrir as portas e 
a casa para o cenário musical 
roqueiro dos arredores, o Ci-
dadão do Mundo faz o con-
trário. No domingo (16/11), 
das 16h até as 23h, haverá um 
festival de música punk com 
quatro bandas. A primeira a 
tocar, Molotow Attack, é de 
São Bernardo, entretanto, as 
próximas a subirem no palco 
são KOB 82 e Agrotóxico, da 
Capital. Para fechar o dia, o 
conjunto Riistetyt, formando 
nos idos de 1981, traz todo o 
peso e desespero do hardcore 
punk direto da Finlândia.

O grupo está fazendo uma 
turnê no Brasil, intitulada 
Inferno do Ártico Brazil Tour 
2012, desde o final de no-
vembro. Já passou pelo Rio 
Grande do Sul, Santa Cata-
rina e interior de São Paulo. 
O show de São Caetano re-
presenta o fim do giro pelo 
País. Com um longa disco-
grafia, o quarteto já veio ao 
Brasil quatro vezes e passou 
por Santo André no último 
fim de semana. 

foToS: DivulGação

SERTAnEJO 
A casa de shows Pousada dos Pescadores (estrada Caminho do Mar, 
km 36), em São Bernardo, encerra a temporada 2012 com a apre-
sentação da dupla Teodoro & Sampaio. O show faz parte da turnê 
comemorativa dos 30 anos da dupla. Ingressos de R$ 10 a R$ 20. 
Informações: 4354-0535.

Trilogia
 Sábado (15/12) às 19h, o Cineclube Photogramas 

(rua Bauru, 21, Baeta Neves), em São Bernardo, 
apresenta gratuitamente o último fi lme da trilogia 
Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei.  Informações: 
4336-8239.

Aproveitando a semana em 
que o pernambucano Luiz 
Gonzaga, o Rei do Baião, 
completaria um século de 
existência, a ACNN (Associa-
ção Cultural Norte/Nordeste) 
inicia o processo de levanta-
mento de manifestações, gru-
pos e artistas que produzam 
cultura popular das regiões 
brasileiras mais próximas da 
linha do Equador na cidade 
de Mauá.

A princípio, a organização 
independente cadastrará as 
ações das quais já possuía re-
gistros manuais na própria 
sede, que existe desde 2008. 
Após o período de reformu-
lação do site (www.acnn.com.
br), o espaço cibernético da 
entidade passa a receber os 

ACNN procura dimensionar 
arte nordestina em Mauá
centenário de Gonzagão serve de marco para início de pesquisa no município

caio Luiz

caio@abcdmaior.com.br

TORÁ SuSHI
No fi m de uma pequena via de São 
Bernardo, que margeia a avenida 
Piraporinha, está o restaurante de 
Jorge Nagima, especializado em 
culinária japonesa. Com dez anos 
de história, a casa aposta em receitas 
clássicas. Está localizada à avenida 
Nações Unidas, 759, no bairro 
Chácara Inglesa, em São Bernardo.

vIvAnO gRILL
Basta dar o sinal verde para que os 
garçons levem à mesa uma farta 
seleção de carnes. Não faltam 
picanha, maminha, alcatra e 
fraldinha, mas a casa serve cortes 
que fogem do lugar comum. É o 
caso da paleta de cordeiro vinda do 
Uruguai, da costela premium e do 
baby beef à fi orentina, marinado 
em azeite e ervas antes de ir para a 
grelha. O restaurante fi ca na avenida 
Goiás, 1175, em São Caetano.

MEZZAnInE LOungE 
House music, tecno e outras 
vertentes da música eletrônica são 
alguns dos estilos discotecados na 
casa que, ao lado do Vera Cruz, 
leva o título de melhor bar para 
dançar. O bar fi ca na avenida 
Kennedy, 180, Jardim do Mar, em 
São Bernardo.  Mais informações 
pelo telefone 4125-8089.

BAR cEnTRAL
Pé-direito alto, retratos antigos de 
São Bernardo e lustres de época 
são as referências ao estilo dos bares 
dos anos 50 na decoração do local. 
Para que o cliente possa petiscar, 
os garçons perambulam pelo salão 
com as famosas e gordas empadas 
de camarão, criadas por um chef 
argentino que trabalhou no local. O 
bar fi ca na avenida Kennedy, 180, 
Jardim do Mar, em São Bernardo. 
Informações: 4125-8089.

Restaurantes ------------------ Bares ----------------------------------

pimenta; e Amo Meu Coração, de 
leite de amêndoas com canela.

Com efeitos comprovados 
como aceleradores do metabo-
lismo, antioxidantes, reguladores 
de intestino, e energizantes eles 
chegam frescos à casa dos clien-
tes. Por enquanto os locais aten-

didos são o ABCD e proximi-
dades em São Paulo. Cada suco 
“detox” custa a partir de R$ 15. 
Encomendas podem ser feitas 
pelo e-mail euquero@uuulalade-
tox.com.br ou pelo telefone (11) 
9 9863-3869. 

A loja online de São Bernar-
do, Uuulalá, oferece sucos de-
sintoxicantes bem elaborados. 
Foi criada por três amigas com 
estilos de vida distintos, mas 
que têm comum o prazer de se 
alimentar bem. Para conquistar 
isso diante da rotina apressada, 
o trio Bianca Franchini, Isabe-
la Ferrantte e Juliana Henrique 
criou a loja virtual.

Com o acompanhamento de 
uma nutricionista foram desen-
volvidos sucos  com ingredientes 
naturais. 

São seis opções: Energia Verde, 
que é um mix de couve, pepino, 
salsão, gengibre e limão; On-
zeOnze, feito com abacaxi, chá 
verde, gengibre e hortelã; Beta, 
de cenoura, beterraba e limão; 
Antiox, feito com amora, mir-
tillo, framboesa e morango; Me-
tabolix, de limão e um toque de 

uma forma saborosa de desintoxicar

gastronomia

DivulGação

Sucos contêm aceleradores de metabolismo, antioxidantes e energizantes

 (Marina Bastos)

aproveitando o centenário de luiz Gonzaga, acnn faz mapeamento de artistas nordestinos em Mauá

DivulGação

cadastros de quem e em que 
lugar estão os produtores cul-
turais.

De acordo com o diretor 
de eventos da ACNN, Chico 
Brasil, a necessidade de rea-
lizar a pesquisa foi detectada 
durante as iniciativas e apre-
sentações feitas na sede. Ao 
notarem que ações com enfo-
que na cultura nordestina es-
tavam em andamento, muitos 
se introduziam como atuantes 
em alguma atividade do ramo 
musical, de artesanato, litera-
tura, entre outros movimentos 
tradicionais.

“O registro possibilita ter 
dimensão do quadro de artis-
tas e manifestações no muni-
cípio para que possamos dar 
sustentação e oportunidades 
de visibilidade para os envol-
vidos”, disse Brasil, que tam-
bém é cordelista. 

SERvIÇO

 a acnn está 
localizada na avenida 
queiroz Pedroso, nº 49, 
Jd. Pedroso, Mauá – SP. 
Mais informações pelos 
telefones: 3843-7607 e 
2889-0660.
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Inamar é entregue, mas corre 
contra o tempo por liberação
laudos precisam ser emitidos até 31 de janeiro para caD e Água Santa jogarem a 2ª Divisão

Para os torcedores de Água 
Santa e CAD (Clube Atlético 
Diadema), domingo (16/12) é 
um dia de alívio e comemoração. 
Finalmente o estádio do Inamar 
será reinaugurado e, na teoria, 
os times de Diadema derrubam 
a última barreira para estrear no 
futebol profissional, na Segunda 
Divisão do Campeonato Paulista 
em 2013. Antes disso, entretanto, 
a praça esportiva precisa ter a li-
beração da FPF (Federação Pau-
lista de Futebol) até o dia 31 de 
janeiro.

Resta apenas um mês e meio 
para que a prefeitura obtenha os 
laudos exigidos pela entidade: 
segurança, prevenção e combate 
a incêndio, vistoria, engenharia, 
condição sanitária e a comprova-
ção de que o estádio comporta ao 
menos cinco mil torcedores, de 
acordo com o diretor do departa-
mento de prevenção e segurança 
da FPF, o coronel Marcos Mari-
nho. Na prática, o prazo é menor 
pois a administração praticamen-
te para de funcionar no período 
de festas, tirando que no primeiro 
dia do ano haverá mudança no 
comando da cidade.

“Estamos preocupados porque 
vai mudar a gestão. São pratica-
mente 15 dias que perderemos 
entre Natal e Ano Novo. Vamos 
depender do próximo prefeito 
para ter a documentação”, explica 
o presidente do CAD, Paulo Lo-
freta. 

De acordo com o dirigente, 
a Federação já aprovou a praça 
esportiva porque mandou um 
engenheiro para acompanhar as 
obras. “Há acessibilidade para de-
ficientes e separação de torcidas, 
tudo conforme eles pediram”, 
descreve Lofreta. A entidade que 
controla o futebol paulista dá ou-
tra versão. “Até o momento a FPF 
não recebeu nenhum pedido para 
que fosse liberado o Estádio Mu-
nicipal José Batista Fernandes”, 
diz o comunicado emitido pela 
entidade.

Diante do impasse, Lofre-
ta adiantou que não montará a 
equipe para a Segunda Divisão 
sem que tenha uma confirmação. 
“Fiz isso outras vezes e sai perden-
do”, resumiu.

REFORMA
O enorme anel de arquibanca-

da construído é a principal novi-
dade para quem conheceu o an-
tigo Inamar. 

Com cinco mil lugares, uma 
das exigências da Federação Pau-
lista, o estádio foi reformado 

quase totalmente ao custo de R$ 
5 milhões. Ganhou lanchonete, 
bilheteria, tribuna de imprensa 

e ambulatório. O jogo de estreia 
neste domingo será entre os times 
sub-15 do Água Santa e CAD. 

Antonio Kurazumi
kurazumi@abcdmaior.com.br

nova arquibancada construída no centro do campo, feito com grama sintética, comporta cinco mil torcedores 

itamar Schulle decidiu sair do Santo andré após a saída da Saged

anDRiS Bovo

aManDa PERoBElli

arte e ação espor tes
Matadores juntos

 Fernando Baiano e Ney Mineiro formaram o 
ataque do São Bernardo no jogo treino realizado 
nesta sexta-feira (14/12) contra o time de juniores, 
que participará da Copa São Paulo. A dupla passou 
em branco na vitória por 4 a 1 dos profissionais.

Ex-azulão, técnico ademir fonseca está apalavrado com o Santo andré
O técnico Itamar Schulle pe-

diu demissão do Santo André na 
quinta-feira (14/12), e a diretoria 
já acertou com Ademir Fonseca 
para a Série A-2 do Campeonato 
Paulista. A informação ainda não 
é oficial, mas a reportagem apu-
rou que o treinador está apalavra-
do com o Ramalhão.

Dois fatores principais motiva-
ram o Santo André a fechar com 
Fonseca: a identificação com o 
clube, já que o técnico vestiu a 
camisa do Ramalhão, e o bom 
trabalho realizado no rival São 
Caetano em 2011.

O presidente Celso Luiz de 
Almeida não negou que Fonseca 

é um dos alvos da diretoria, mas 
disse que outros nomes estão na 
pauta. “Estamos em contato com 
três técnicos, o Fonseca é um de-
les, o Fernando Diniz é mais um e 
tem um outro que não irei revelar 
o nome”, entregou o dirigente, 
acrescentando que fará o anúncio 
na próxima semana. “Estamos 
analisando o perfil de cada um”, 
desconversou.

Fernando Diniz não escondeu 
que foi procurado por uma pes-
soa ligada ao clube. “Não foi o 
Celso. Essa pessoa disse que havia 
o interesse e que eu era um dos 
principais nomes na lista deles, 
mas foi superficial. Ninguém do 

Santo André voltou a falar comi-
go”, declarou o ex-jogador.

HISTóRIcO
Se dirigir mesmo o Ramalhão, 

Ademir Fonseca levará uma pita-
da de irreverência ao Bruno Da-
niel. Contador de piadas e adepto 
de atitudes incomuns a técnicos, 
como soltar rojões em treinamen-
tos para motivar os atletas, ele 
treinou o ABC-RN na Série B 
do Campeonato Brasileiro e tem 
como um dos melhores trabalhos 
a campanha no comando do São 
Caetano em 2011, quando foi 
demitido de maneira estranha. 

(Antonio Kurazumi)

agenda Cantata Natalina
  No domingo (16/12), às 19h haverá Cantata de Natal no 

Teatro Elis Regina (av. João Firmino, 900, Bairro Assunção), 
em São Bernardo. Três corais da cidade se apresentarão: 
Coral Cristal; Coral Santa Maria e Coro da Assembléia de 
Deus. Entrada gratuita. Informações: 4351-3479.

Tradição no Espetáculo de natal da acisa

DivulGaçãoFesta de Natal ------------------------------------------------------------------

o tema deste ano do Espetáculo da acisa é natal de todos os Povos, a festa contará com corais e tenores

Neste domingo (16/12) às 
20h30, acontecerá o tradicional 
Espetáculo Natalino da Acisa 
(Associação Comercial e Indus-
trial de Santo André), que chega a 
sua 13ª edição. Neste ano, o tema 
será Natal de Todos os Povos.

O espetáculo contará nova-
mente com a participação do 
coral infantil do Sesi, que can-
tará tradicionais músicas nata-
linas com o coral masculino da 
Prefeitura de Santo André, além 
da participação de tenores e das  
crianças assistidas pelo Projeto 
Jeda – Juventude Esperança do 
Amanhã, de Santo André. Como 
o evento é gratuito, a expectativa 
é reunir mais de 15 mil pessoas 
em frente à sede da Associação 

Comercial.
Toda a fachada do prédio já 

foi decorada com adornos natali-
nos e o espetáculo é o ponto alto 
das comemorações, que tiveram 
início com a decoração de ruas 
nos principais bairros de Santo 
André, seguida pelo presépio na 
Praça do Carmo, inaugurado no 
último sábado (8/12). O encer-
ramento será marcado com show 
pirotécnico com aproximada-
mente 10 minutos de queima de 
fogos.

A ACISA está localizada na 
avenida Quinze de Novembro, 
442, Centro de Santo André. O 
espetáculo é gratuito. 

Para mais informações ligue 
para 2199-1600. 

Circo-------------------------------------------------------------------------------

Cinema-----------------------------------------------------------------------------

Exposição --------------------------------------------------------------------------

Música -------------------------------------------------------------------------------------

pARAnOIA
A Cia. de Danças de Diade-

ma apresentará a montagem 
Paranoia na Galeria Olido- 
Sala Paissandú (avenida São 
João, 473, Centro de São 
Paulo), neste sábado (15/12) 
às 20h e domingo (16/12) às 
19h. A entrada é franca e os 
ingressos devem ser retirados 
com uma hora de antecedên-
cia. Os poemas provocativos 
do livro homônimo de Ro-
berto Piva, com fotografias 
do artista plástico Wesley 
Duke Lee, obra beat de 1963, 
são adaptados no espetáculo. 
O grupo é formado por 11 
bailarinos e arte-educadores, 
e a trilha sonora é realizada ao 
vivo pelo GEM (Grupo Expe-
rimetal de Música).

cOncERTO
A Orquestra Filarmônica de 
São Caetano do Sul realizará 
mais dois concertos neste 
fim de semana, encerrando 
a Temporada de 2012. As 
apresentações serão no sábado 
(15/12), a partir das 17h30, 
na Igreja São Luís Gonzaga 
(Avenida Paulista, 2378, 
Cerqueira César, São Paulo), e 
no domingo (16/12), às 20h, na 
Igreja Matriz Sagrada Família 

Teatro-----------------------------------------------------------------------

Ingressos de R$ 2,50 a R$ 10. 
Informações: 4223-8800

ÚLTIMO FIM DE SEMAnA
Este é o último final de 
semana da Mostra de Teatro 
da Fundação das Artes. E 
para fechar a programação a 
“banda teatral” The Band in 
Japan vai se apresentar no Polo 
Cultural Casa de Vidro (anexo 
ao Teatro Santos Dumont, 
avenida Goiás, 1.111)  neste 
sábado (15/12) às 20h. Entrada 
gratuita. 
Mais informações pelo telefone: 
4238-3030.

InFAnTIL
Neste sábado (15/12) às 16h, 
a peça infantil Terremota 
será apresentada no Teatro 
Santos Dumont  (av. Goiás, 
1.111). O espetáculo conta a 
história de Maria, uma menina 
que mora com o tio Bigode 
e o gato Platão. Sua maior 
diversão é analisar o mundo 
pela janela. Num feriado, o tio 
resolve viajar, mas uma forte 
chuva atrapalha seus planos. A 
menina fica indignada e prepara 
uma revolução: inventa um 
outro mundo na sala de casa e 
funda a República Terremota. 

TEATRO DE AREnA
Todos os fins de semana 
de dezembro, no espaço 
denominado “teatro de 
arena”, haverá apresentações 
circenses apresentadas por 
coletivos de circo de São 
Bernardo. Recomendação 
etária: livre. Duração de 

cada espetáculo: 40 minutos. 
Grátis. No Parque Municipal 
da Cidade de São Bernardo-
Raphael Lazzuri. Avenida 
Kennedy, 1.111, pq. São 
Diogo. Até 30 de dezembro 
(sábados e domingos) 10h, 
15h e 17h. Informações: 
4336- 8235.

EXIBIÇãO DE cuRTAS
O Núcleo de Formação / 
Turma-6 da ELCV  (Escola 
Livre de Cinema e Vídeo de 
Santo André) convida para a 
exibição dos trabalhos que 
foram produzidos no segundo 
semestre de 2012. Ao todo, 
serão 18 curtas com duração 
de 02 a 04 minutos. Os 
trabalhos utilizam referências 

dos mais variados gêneros, 
estilos, composições e épocas 
do cinema. Sábado (15/12) 
às 19h no Teatro Heleni 
Guariba (anexo ao Teatro 
Municipal de Santo André- 
praça IV Centenário, no Paço 
Muncipal). Entrada gratuita. 
Informações: 4997-2155 ou 
pelo e-mail cinemaevideo@
santoandre.sp.gov.br.

cARTõES DE nATAL
Estão em exposição na Seção 
de Pesquisa e Documentação 
cartões de natal da década 
de 1930 a 1960 do século 
20, emprestados por antigos 

moradores do município. A 
visitação vai até 20 de dezembro, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 16h30. Alameda Glória, 
197, Centro. Informações pelo 
telefone 4125-5577.

(Praça Cardeal Arcoverde, 
São Caetano do Sul). Sob a 
regência do Maestro Sérgio 
Assumpção, a Orquestra 
dividirá o palco com o Coro 
Jovem Sinfônico de São José 
dos Campos (regente Sérgio 
Wernec) e com o Coro do 
Colégio Visconde de Porto 
Seguro. O concerto conta 
ainda com a participação das 
sopranos Sandra Felix e Juliana 
Starling e do tenor Sérgio 
Wernec. Grátis. Informações: 
4238-3030.

DOISnARIMA
Coletivo de músicos de 
São Bernardo se apresenta 
utilizando diversos ritmos e 
estilos com fortes influências 
de rock, reggae, hip hop, dub e 
outros ritmos. Com Alexandre 
dos Santos e os convidados 
GSA, Cães D’Caça, Projeto 
Pandora, Fumaça One, Luis 
Santinho, 2 Negativos, John 
Jackson (cover do Michael 
Jackson) e DJ PQNO Grátis. 
Ingressos: retirar na bilheteria 
uma hora antes do espetáculo. 
No Teatro Elis Regina. 
(avenida João Firmino, 
900), sábado (15/12) às 19h. 
Informações: 4351 3479.  

FESTEJO
Dentro das políticas 
públicas voltadas à 
valorização cultural dos 
grupos e manifestações 
da cultura popular 
tradicional, a Prefeitura de 
São Bernardo, em parceria 
com a comunidade do 
Baeta Neves, realiza no 
sábado (15/12), às 14h,  
a tradicional Festa da 
Folia de Reis do Alto do 
Baeta Neves, que este ano 
completa 63 anos. Presenças 
de Raízes do Sertão, Duo 
Classe A, Pedro Paulo e 
Dito Costa e Folia de Reis 
do Alto Baeta. Grátis. Rua 
Liberdade esquina com a 
rua Campos do Jordão, 
Baeta Neves.

FEIRA LIvRE DE vInIL
Sábado (15/12), a partir 
das 14h,  tem a tradicional 
Feira de Vinil de Santo 
André (Galeria Studio 
Center, na rua Campos 
Sales,  58 e 64). Nesta 
edição haverá apresentação 
do violonista de música 
erudita e também de 
MPB, Paulo Zan. Grátis. 
Informações: 99183-7575.

Diversos  -------------------------

Anaí Rosa homenageia luiz Gonzaga no Sesc
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cLÁSSIcO DO vÔLEI
O São Cristóvão Saúde/São Caetano, oitavo colocado, e o São 
Bernardo Vôlei, décimo, entram em quadra na próxima segunda-
feira(17/12) em jogo válido pela Superliga 2012/2013. A partida 
ocorre às 18h30, no ginásio lauro Gomes, em São Caetano. Os 
rivais lutam pela classifi cação aos playoffs do Nacional.

Espaço para as bikes
  Ribeirão Pires inaugura sua 

primeira ciclovia neste domingo 
(16/12), às 9h, com um passeio na 
Av. Brasil organizado pelo Instituto 
Acqua. Inscrições no 4823-7444.

Um esporte conciliado com 
o marketing. O Futebol Frees-
tyle, modalidade muito prati-
cada no ABCD e que cresce a 
cada dia no País, vem ganhan-
do notoriedade em duas fren-
tes: a competição e também os 
eventos.

O esporte é praticado indi-
vidualmente com uma bola 
e o atleta usa todas as partes 
do corpo para fazer manobras 

futebol freestyle une esporte, 
negócios e beleza no aBcD
Região tem atleta campeão brasileiro e competição em São Bernardo; esportistas também fazem apresentações para empresas

guilherme Menezes

pauta@abcdmaior.com.br

espetaculares. “Não fazemos 
apenas embaixadinha, o frees-
tyle é bem mais do que isso. E 
também não gostamos quando 
se compara futebol comum e 
freestyle, há enormes diferen-
ças e cada um tem seu espaço”, 
disse Wallace Oliveira, de São 
Bernardo, que normalmente 
treina com o freestyler Newton 
Anibal, no Parque Città Di 
Marostica.

O número de competições 
aumenta a cada ano no Brasil, 
mas o Freestyle ainda passa por 

estruturação. “Quando alguma 
marca investe na competição, a 
estrutura é melhor, mas às ve-
zes fazemos nossos campeona-
tos só com força de vontade ou 
por vídeo”, comentou Wallace, 
que produziu um evento no 
começo de 2012 e pensa em 
repeti-lo em janeiro próximo. 
“Estamos buscando apoios e 
acertar a estrutura para no fi m 
de janeiro repetirmos o Cam-
peonato Wfreestyle em São 
Bernardo.” O ABCD é um 
dos berços desse esporte e já 

SITDOWN:
Sit Down é o estilo que se faz sentado e utilizando muitos 

tricks (manobras) rápidos e de variações bem características 
do movimento, como o uso da canela e da sola dos pés.

no Sit Down o atleta fez uso das variações copiadas 
do lower, mas em pouco tempo o estilo desenvolveu 
suas próprias características. Hoje, graças aos diversos 
campeonatos realizados via internet, o Sit Down tem tido um 
crescimento rápido com novos recordes e combinações com 
um nível cada vez mais alto.

uppER:
o upper é feito se utilizando da parte superior do corpo, 

peito, ombros, nuca, cabeça e outros membros.
o upper basicamente se utiliza de muito controle e 

equilíbrio, as tricks são basicamente o nome em inglês de 
cada parte do corpo onde se equilibra a bola. o upper, nos 
últimos tempos, também teve uma enorme evolução criando 
novos termos e tricks (manobras).

LOWER:
o lower é o estilo que se faz em pé com a parte inferior 

do corpo. as manobras são realizadas utilizando os pés, 
joelhos, calcanhares e canela.

o lower é o estilo mais conhecido do futebol freestyle, 
no qual existe uma variação muito grande de tricks e de 
estilos diferentes. Dentro do lower existe muita discussão 
para saber quem é o melhor e o que é ser o melhor no lower, 
isso acontece porque muitos atletas e amantes do futebol 
freestyle defendem a ideia de ser melhor o freestyler que 
consegue fazer as tricks (manobras) e combos – a sequência 
de tricks – mais difícil possível. outros já preferem os combos 
que têm uma maior variação de tricks diversos, outros ainda 
preferem combos longos e assim por diante.

gROunD MOvES:
Ground Moves são tricks (manobras) realizados com a bola 

em contato com o chão.
o Ground Moves é muito conhecido pois o estilo é baseado 

em movimentos feitos como se estivesse driblando um 
oponente. Grande parte dos praticantes do Ground Moves 
são os freestyler’s, que além de praticar o futebol freestyle, 
fazem o chamado Street Soccer, que é um futebol adaptado 
onde se conta mais os dribles do que os gols.

produziu o campeão brasileiro 
Eduardo Key, de Santo André, 
que chegou a disputar o Mun-
dial neste ano, na Itália.

Em outra frente, a modali-
dade proporciona aos atletas 
a chance de ganhar um bom 
dinheiro apresentando as ma-
nobras - ou tricks - em even-
tos, principalmente para em-
presas. “Acho que fi z cerca de 
200 apresentações em 2012 
para empresas e afi ns. Esse tipo 
de trabalho vem crescendo e a 
tendência é aumentar no ano 

que vem”, comentou. Com a 
chegada da Copa das Confede-
rações e a Copa do Mundo, a 
procura por eventos que con-
tam com a beleza do Freestyle 
só tende a crescer pela deman-
da dos torneios.

O trabalho de divulgação 
de esporte é incessante e ainda 
carece de apoio. “Aos poucos 
estamos conquistando nosso es-
paço. Claro que falta apoio pú-
blico e privado, porém, isso tem 
aumentado com o sucesso dos 
atletas”, fi nalizou Wallace. 
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