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três jogadores nigerianos fazem sucesso no futebol de várzea de são bernardo. eze okechukwu daniel 
(foto), George nlaked Wouga e Joseph fola Lawson vieram tentar a sorte no futebol brasileiro, jogaram 
em times profissionais do interior e se tornaram campeões da primeira divisão pelo divinéia. pÁGina 15

AtletAs AfricANOs fAzem 
sucessO NA várzeA dO ABcd

Região terá nova faculdade 
de Medicina a partir de 2015

O Ministério da Educação deu autorização 
para que a partir de fevereiro do ano que 
vem comecem as aulas no campus de São 
Bernardo do curso de Medicina da Faculdade 
das Américas. A autorização é para 100 vagas 
do curso que dura seis anos e será ministrado 
em período integral. Atualmente, o ABCD 
forma 110 médicos por ano. pÁGina 9
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opinião
editOriAl

os crimes e as 
vítimas do abCd

Os depoimentos das Comissões da Verdade 
criadas nas cidades do ABCD mostram que o Bra-
sil precisa fazer um exame de consciência com seu 
passado. É evidente que a gigantesca maioria da 
população que viveu sob a ditadura não tem rela-
ção com os crimes que começam a ser revelados. 
Mas existem algumas pessoas que os cometeram 
e que vivem impunes, alguns, como o delegado 
Dirceu Gravina, da polícia civil do Estado de São 
Paulo, vivem bem, estão ricos e às vésperas de se 
aposentar. Gravina torturou pessoalmente o atual 
secretário de Finanças da Prefeitura de Santo An-
dré, Antônio Carlos Granado. São questões como 
essas que o Brasil ainda não solucionou e convive 
com uma situação no mínimo exótica, em que um 
torturador de figuras públicas  não é incomodado 
pela Justiça.

Quando falamos em Justiça, nos referimos a 
um poder democrático que, no mínimo, tem de 
se curvar aos anseios da população. É claro que o 
Brasil que saiu da ditadura teve de conviver com 
uma situação de tolerância para com criminosos 
e torturadores que ainda andam livres pelas ruas. 
Foi esse o caminho que o País escolheu para che-
gar ao ambiente democrático que permite que 
uma ex-presa política, também vítima de torturas, 
governe o destino de todos os brasileiros.

Outros países que passaram por experiências 
semelhantes, como a Argentina, o Chile, o Uruguai, 
já resolveram as aberrações criminosas de seus pas-
sados políticos. Quando um trabalhador denuncia 
na Comissão da Verdade de Santo André que mais 
de 500 pessoas que viviam na Região foram tortu-
radas em porões da repressão, como foi o caso de 
Granado, é preciso que pelo menos se apure o que 
ocorreu. A prática jurídica moderna, vigente em diver-
sos pontos do planeta onde é possível um convívio 
minimamente civilizado, demonstra que a tortura é 
um crime que não prescreve. Que no Brasil tais cri-
minosos sejam ao menos identificados e que seus 
crimes sejam apresentados à população, para que 
tais práticas sejam abolidas e repudiadas. Qualquer 
coisa que não seja isso é omissão.

Mesc
Avenida Robert Kennedy, 2113 - SBC

Aqui tem

ABcd mAiOr

ver lista completa no www.abcdmaior.com.br

Campeonato regional
de bocha adaptada

nos dias 5 a 7 de agosto, a 
cidade de Águas de Lindóia re-
cebeu o Campeonato regional 
sudeste de bocha paralímpica 
2014. organizado pela anade 
(associação nacional de despor-
to para deficientes). o evento foi 
realizado no Hotel Monte real, 
com o apoio da prefeitura da Es-
tância de Águas de Lindóia.

para uma pessoa com com-
prometimento motor grave, como 
é o caso de muitas com parali-
sia cerebral, conseguir praticar 
um esporte é muito difícil. Mas 
com a bocha adaptada, que foi 
trazida ao brasil em 1995 pela 
ande, as pessoas mais compro-
metidas fisicamente puderam 
tornar-se atletas.

a bocha é um jogo paralímpi-
co que tem como objetivo apro-
ximar as bolas (azuis ou verme-
lhas) da bola branca (bolim). são 
seis bolas azuis, seis vermelhas 
e uma branca. 

só os cadeirantes podem pra-
ticar esse esporte e os atletas 
são classificados em categorias 

Maciel santos da equipe do 
sMEL-Mogi (Mogi das Cruzes) 
novamente foi o destaque na ca-
tegoria bC2. agora ele acumula 
seu 9º campeonato regional.

o atleta anderson oliveira, 
também da equipe do sesi, em 
total sintonia com seu calheiro, 
foi o campeão da categoria bC3.

E para finalizar, Fábio dorne-
les da equipe da tradef, também 
da cidade de Mogi das Cruzes, 
foi o campeão da categoria bC4.

além dos atletas, as equipes 
também foram classificadas: 
sEsi novamente conquistou o 
campeonato, em 2º lugar ficou a 
equipe de sMEL-Mogi e a apbs, 
equipe do guarujá, conquistou o 
3º lugar.

os atletas que conseguiram 
as melhores colocações foram 
classificados para o Campeona-
to brasileiro e muitos poderão 
chegar a fazer parte da seleção 
brasileira de bocha adaptada 
e participar de campeonatos 
mundiais.

de acordo com o grau de defici-
ência: bC1, bC2, bC3 e bC4.

o campeonato desse ano foi 
bastante disputado. Cada ponto 
conquistado era vibrado tanto 
pelo atleta quanto pela torcida. 
na categoria bC1, após muito 
sufoco, o atleta guilherme ger-
mano da equipe do sesi (su-
zano), que joga com o pé, foi o 
campeão.

samara Andressa*

* samara del monte  é jornalista e 
portadora de paralisia cerebral.
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Lei de ocupação do solo prevê 
regularização em mananciais

mostrando a transformação
 O Instituto lula lança nesta terça-feira (12/08), às 17h, 

em Brasília, o site “O Brasil da Mudança”. O portal mostra em 
textos, fotos, vídeos e depoimentos, as grandes transformações 
vividas pelo País desde o início do governo do PT, em 2003.

política

Semasa, tem feito audiências em 
todos os bairros em áreas de ma-
nancial para debater as propostas 
da lei.

“A Luops dará as diretrizes 
para Santo André fazer um pla-
no de regularização fundiária 
para 70% dos moradores da 
área de manancial que não tem 
o imóvel regularizado. Estamos 
encarando o desafio de preservar 
as áreas e trazer desenvolvimento 
e qualidade de vida para quem 

vive nesta região. Seremos mais 
restritivos com as ocupações, 
mas levar uma vida de qualida-
de para quem vive nestes locais 
é prioridade”, explicou Elena.

O secretário de Desenvolvi-
mento Urbano e Habitação, 
Paulo Piagentini, aponta que a 
revisão da lei não poderia deixar 
de fora o debate sobre as áreas 
de mananciais. “Não poderí-
amos deixar de fora uma área 
com mais de 55% da cidade. 

Além disso, estamos nos ade-
quando à Lei da Billings, que 
estabelece parâmetros técnicos 
para regulamentação fundiária 
e diminuição dos danos em 
áreas de proteção ambiental.”

A previsão da Prefeitura é en-
caminhar a revisão da Luops à 
Câmara em outubro e a expec-
tativa é que ela entre em vigor 
no primeiro semestre de 2015.

A Prefeitura de Santo André 
tem debatido com a população 

a proposta da Luops. No últi-
mo sábado (09/08), foi realiza-
da audiência pública para dis-
cutir o tema. Outros encontros 
estão agendados

Além disso, a população 
pode acompanhar a discussão 
por meio do site da Prefeitura 
(www.santoandre.sp.gov.br). 
Lá, o morador pode ter acesso 
à lei, às propostas de mudan-
ças além de poder encaminhar 
sugestões. 

Para manter a preservação em 
áreas de mananciais em Santo 
André e, ao mesmo tempo, re-
gularizar a moradia de mais de 
28 mil pessoas que vivem irregu-
larmente nestes locais, a gestão 
do prefeito Carlos Grana (PT) 
incluiu na revisão da Luops (Lei 
de Uso e Ocupação de Solo), di-
retrizes ambientais que o muni-
cípio passará a adotar. A propos-
ta será debatida em audiências 
públicas com a participação da 
sociedade civil e do Semasa (Ser-
viço Municipal de Saneamento 
Ambiental de Santo André).

Em Santo André, 55% do 
território está em áreas de pro-
teção ambiental. A Luops é uma 
lei vigente desde 2006, quando 
definiu apenas as diretrizes ur-
banas do município. De acordo 
com informações da Prefeitura, 
da área total de proteção, apenas 
25% está ocupada, sendo boa 
parte ocupada irregularmente. 

De acordo com a coordena-
dora das áreas de mananciais do 
Semasa, Elena Maria Rezende, 
a Luops também irá adequar a 
cidade à Lei da Billings. A co-
ordenadora ressaltou ainda que 
a Prefeitura, em parceria com o 

Karen marchetti
karen@abcdmaior.com.br

santo andré abre discussão sobre Luops, que pretende regularizar moradias em áreas de proteção
LuCiano viCioni/arquivo abCdMaior

parque do pedroso está entre as áreas de proteção de manancial ocupadas em santo andré; regularização beneficiará 28 mil famílias, prevê nova legislação

A Prefeitura de São Caetano 
substituiu a empresa Transbra-
çal pela Fundação ABC para 
fazer a limpeza das unidades de 
saúde da cidade. Na última se-
mana, o rompimento do con-
trato provocou a demissão de 
90 funcionários.

Diante das demissões, a Ad-
ministração de Paulo Pinheiro 
(PMDB) orientou a Fundação 
para que absorva os trabalhado-
res da Transbraçal. No entanto, 

não há garantia de que os funcio-
nários sejam recontratados. 

 “A Fundação do ABC será a 
responsável pelo serviço de lim-
peza nas unidades de Saúde de 
São Caetano do Sul, em uma 
segmentação do contrato que a 
Fundação já possui com a Pre-
feitura”, se limitou a dizer a Pre-
feitura, em nota encaminhada ao 
ABCD Maior.

A Fundação ABC é presidida 
desde janeiro deste ano por Mar-

co Antonio Silva, ex-secretário de 
Governo de Paulo Pinheiro. 

A Transbraçal ainda continua 
com outros contratos com a Pre-
feitura, entre eles, o gerenciamen-
to de frota de veículos próprios e 
de terceiros, incluindo o forneci-
mento de motoristas, operadores, 
controladores de frota, combus-
tíveis e manutenção. O contrato 
custa aos cofres públicos R$ 24,4 
milhões ao ano.  

pinheiro substituiu transbraçal por Fundação abC em s. Caetano

(Gislayne Jacinto)

andris bovo

Fundação abC será responsável pela limpeza em unidades de saúde
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segundo round!
 Vereadores de Mauá fazem a segunda votação do projeto de lei 

encaminhado pelo governo, que proíbe a realização de bailes funk e outros 
eventos musicais em locais públicos sem autorização da Prefeitura. A 
proposta teve primeira aprovação na semana passada.

política

Funcionárias da merenda 
escolar protestaram em fren-
te à Prefeitura de Diadema, 
na manhã desta segunda-feira 
(11/08), por não receberem o 
pagamento das rescisões con-
tratuais da SP Alimentação, 
responsável pelo serviço até 
o mês passado. O governo do 
prefeito Lauro Michels (PV) 
municipalizou a alimentação 
nas 61 escolas municipais, en-
cerrando o vínculo com a ter-
ceirizada, que, por sua vez, dis-
pensou a mão de obra.

De acordo com o presidente 
do Sindicato das Empresas de 
Refeições Coletivas do ABCD, 
Genivaldo Barbosa, a categoria 
quer que o governo bloqueie o 
repasse pelo serviço executado 
pela SP Alimentação para efe-
tuar o pagamento de aproxima-
damente R$ 600 mil de dívidas 
trabalhistas às 172 merendei-
ras. “Já tínhamos conversado 
com eles (SP Alimentação), 
que nos trouxeram a proposta 
de parcelar as rescisões, o que 

não aceitamos”, pontuou o lí-
der sindical.

Presente no ato que reuniu 
cerca de 30 merendeiras, o 
assessor especial do governo, 

Laércio Soares (PCdoB), disse 
que o Paço busca intermediar 
uma solução para o impasse. “A 
Prefeitura já tinha previsto que 
isso poderia ocorrer e reteve a 

fatura para o pagamento das 
funcionárias (da SP Alimenta-
ção). O valor (congelado) é o 
suficiente para pagar as dívi-
das”, afirmou Laércio, que não 

soube precisar o montante blo-
queado pela gestão municipal.

Entretanto, legalmente, o 
governo não pode repassar 
o valor diretamente para as 
merendeiras. Portanto, a Pre-
feitura buscará intermediar 
um acordo entre a categoria 
e a SP Alimentação, possivel-
mente em uma plenária no 
Ministério do Trabalho. O 
ABCD MAIOR entrou em 
contato com a empresa, mas 
não obteve retorno.

muNicipAlizAçãO
Desde o retorno das aulas 

no segundo semestre, o go-
verno municipalizou o ser-
viço de merenda escola, após 
realizar quatro licitações pelo 
fornecimento de hortifrúti, 
pães e bolos, carnes e esto-
cados, como arroz, feijão, 
macarrão, enlatados, entre 
outros insumos.

Dos 172 ex-trabalhadores 
da SP Alimentação em Diade-
ma, 71 funcionárias prestaram 
concurso público e seguirão na 
rede municipal de ensino, desta 
vez como servidoras. 

Merendeiras não recebem  
verba rescisória em diadema
Bruno coelho

bruno@abcdmaior.com.br

Funcionárias da sp alimentação cobram ação por parte da prefeitura, que municipalizará o serviço neste semestre
daniEL tossato

Há mais de dois meses merendeiras buscam informação sobre demissões, como protesto realizado na porta da sp alimentação

Em busca de espaço no gover-
no do prefeito de Mauá, Donise-
te Braga (PT), o PP se juntou à 
base de sustentação na Câmara e 
endossará projetos do Executivo 
nos próximos meses. O acordo 
foi firmado após Adelto Damas-
ceno Gomes, o Adelto Cachor-
rão (PP), ocupar a cadeira antes 
pertencente ao humorista Ivan 
Gomes, o Batoré (PRB), cassa-
do por infidelidade partidária. A 
aproximação servirá como teste 
de confiança entre a gestão petis-
ta e o partido.

Depois de realizar a primeira 
sessão como parlamentar, Ca-
chorrão justificou a aliança à 
afinidade de projetos do gover-
no com o PP de Mauá. “Temos 

dois anos e meio de mandato 
e tenho que pensar na popula-
ção. Por isso faremos parte da 
sustentação após ouvirmos as 
propostas (de Donisete) para 
cidade”, explicou.

A aproximação com o go-
verno era uma das metas do 
presidente municipal do PP, 
Ronaldo da Comport, que 
protagonizou briga interna 
com Batoré, quando o humo-
rista ainda integrava a legenda. 
O ex-vereador se recusou a se-
guir orientação do partido e se 
incorporar ao bloco governista.

Alegando perseguição inter-
na no PP em Mauá, Batoré 
deixou a legenda em outubro 
do ano passado para ingressar 

ao PRB, com a pretensão de se 
candidatar a deputado fede-
ral e ser alçado para Brasília. 
Entretanto, o humorista não 
convenceu o TRE-SP (Tribu-
nal Regional Eleitoral de São 
Paulo), que o cassou, em ju-
nho, por infidelidade. 

A cassação de Batoré bene-
ficiou Donisete, que voltou 
a contar com maioria no Le-
gislativo com o acréscimo de 
Cachorrão à base aliada, tendo 
12 dos 23 vereadores. O nú-
mero dá segurança ao prefei-
to na articulação do sucessor 
do atual presidente da Casa, 
Paulo Suares (PT), na eleição 
interna em dezembro, para o 
biênio 2015-2016.

eleições
Apesar de figurar a base 

aliada da gestão petista, 
Adelto Cachorrão garantiu 
que o PP de Mauá tentará 
dar suporte ao presidente 
licenciado da Fiesp (Federa-
ção das Indústrias do Esta-
do de São Paulo) e candida-
to ao governo de São Paulo 
pelo PMDB, Paulo Skaf, na 
cidade. Entretanto, tanto o 
vereador como Ronaldo da 
Comport estiveram presen-
tes na caminhada do postu-
lante do PT ao Palácio dos 
Bandeirantes, o ex-ministro 
Alexandre Padilha, pelo mu-
nicípio no fim do mês pas-
sado.  

Em busca de cargos, pp entra para base governista em Mauá

(bruno coelho)

divuLgação

Cachorrão agora integra base de donisete
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Leila Mejdalani Pereira
Diretora Geral

Denise Aparecida Campos
Diretora Acadêmica

Com imensa satisfação, anunciamos uma impor-
tante conquista da Faculdade das Américas – FAM 
e da Prefeitura de São Bernardo do Campo:

O Ministério da Educação (MEC) autorizou para a 
Faculdade das Américas, por meio da Portaria 
399/2014, o funcionamento de seu Curso de Medici-
na que será ministrado também na cidade de São Ber-
nardo do Campo.

A consolidação deste grandioso projeto reforça a esta-
bilidade e credibilidade de um grupo 100% brasileiro e 
do excelente trabalho desenvolvido na área da saúde 
pela Prefeitura de São Bernardo do Campo.

O curso de Medicina da Faculdade das Américas – FAM 
foi aprovado pelo MEC com nota máxima (5) e com pare-
cer favorável do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Este excelente resultado comprovado pelo MEC e pelo 
CNS é a somatória de um projeto pedagógico diferen-
ciado, infraestrutura com padrão internacional pioneira 
no Brasil e corpo docente extremamente qualificado.

Esta conquista representa mais um grande marco na 
história da Faculdade das Américas, que não mede 
esforços para alcançar a excelência e oferecer a 
máxima qualidade no ensino superior do Brasil. Este é 
o nosso objetivo.

• Conheça os nossos 17 cursos
• Mais de 45 cursos em tramitação no MEC

• Projeto de Ensino a Distância inovador
• 04 novos campi inaugurados em breve

(11) 3003-6644
portalamericas.edu.br 
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política eleições 2014
 O candidato à reeleição a deputado federal, Vicente Paulo da 

Silva (PT), o Vicentinho, conversou nesta segunda-feira (11/08) 
com metalúrgicos da empresa Mogul, em Diadema, e da Scania, 
em São Bernardo. 

Apesar da resistência por 
parte de militares da reserva, 
que negam crimes cometidos 
contra opositores da ditadura 
militar (1964-1985), a Co-
missão da Verdade de Santo 
André concluiu seus traba-
lhos e afirma: houve tortura, 
perseguição, assassinatos e 
“desaparecimentos forçados” 
durante a repressão. Com 
depoimentos de militantes e 
familiares, o relatório será en-
tregue às comissões da verda-
de estadual e nacional. 

O ex-metalúrgico Elias Stain, 
preso durante a ditadura, afir-
ma que mais de 500 trabalha-
dores foram torturados com o 
apoio de listas repassadas por 
empresas da Região ao Dops 
(Departamento de Ordem Po-
lítica e Social)

“Eu sempre insisto nisso: 
além da agressão física, foram 
torturados pelo desemprego, 
pela depressão, porque eram 
bons profissionais, mas não 
conseguiam emprego e não sa-
biam o porquê. Ninguém sabia 
ainda da lista”, lamentou Stain. 

O atual secretário de Finan-
ças da Prefeitura de Santo An-
dré, Antonio Carlos Granado, 
disse que ficou preso durante 

O prefeito de Rio Gran-
de da Serra, Gabriel Ma-
ranhão (PSDB), após reu-
nião com representantes da 
Caixa Econômica Federal, 
recebeu aval para iniciar a 
licitação para obras de mo-
bilidade urbana na cidade. 
A verba, R$ 41 milhões, 
foi liberada pelo governo 
federal, por meio do PAC 
(Programa de Aceleração 
do Crescimento).

 “Nos foi informado que a 
documentação está correta 
e que poderemos iniciar a 
licitação nesta semana”, co-
memorou o prefeito de Rio 
Grande. “Das sete cidades 
da Região, nosso projeto 
foi o primeiro a ser aprova-
do”, completou Maranhão. 

O tucano reafirmou que 
tem feito campanha pela 
reeleição da presidente Dil-
ma Rousseff (PT), já que o 
governo federal “tem sido 
parceiro e valoriza o mu-
nicípio” com a liberação 
de recursos. A União já au-
torizou R$ 98 milhões em 
investimentos, sendo R$ 
41 milhões para obras de 
mobilidade urbana, R$ 2 
milhões para a construção 
de uma UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) e R$ 
48 milhões para a constru-
ção de 500 moradias. 

três anos sendo torturado por 
Dirceu Gravina, conhecido 
como JC (Jesus Cristo). Atual-
mente, Gravina é delegado da 
Polícia Civil de São Paulo.

 “Este personagem (Gravina) 
me marcou muito, porque esse 
era de uma violência atroz e 
não tinha nada de inteligência. 
Ainda carrego algumas seque-
las físicas e tenho marcas todas 
provocadas pela tortura. JC 
não perguntava nada, apenas 

batia”, relembrou Granado.
O presidente da Comissão 

da Verdade Assembleia Legisla-
tiva, deputado estadual Adria-
no Diogo (PT), lamentou que 
Gravina trabalhe para a polícia 
de São Paulo. 

“Ele (Gravina) está para se 
aposentar. Subiu na vida, é 
professor de faculdade lá de 
Presidente Prudente, está rico 
para chuchu. Esse é o Dirceu 
Gravina, o JC, cara que me 

prendeu, que me deu uma co-
ronhada no olho. Um assassi-
no. Em todas as 73 mortes que 
ocorreram na Oban, o Dirceu 
Gravina esteve presente ou es-
teve ajudando”, disse.  

Em depoimento à Comissão 
Nacional da Verdade, Gravina, 
ou “Jesus Cristo”, afirmou que 
os gritos dos presos ouvidos no 
DOI-Codi (centro de repressão 
comandado pelo Exército) de 
São Paulo eram simulação.  

tortura atingiu centenas
de trabalhadores no abCd
gislayne Jacinto

gislayne@abcdmaior.com.br

depoimento de ex-metalúrgico à Comissão da verdade de sto. andré confirma participação de empresas
rodrigo pinto

relatos de tortura durante a ditadura: secretário Carlos granado afirma que ainda carrega sequelas por espancamento

(Karen marchetti)

Caixa libera 
investimento 
para rio 
grande
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cidades escola dona lindu tem cerimônia de formatura 
 Será nesta quarta (13/08), às 18h30, a formatura de 500 estudantes 

da Escola livre para Formação Integral “Dona lindu”, que funciona na 
regional de Diadema do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Os cursos 
são em parceria com o Senai. A cerimônia será na av. Encarnação, 290.

Motoristas de Mauá serão pagos 
dono da Viação Cidade Mauá. 
O grupo conseguiu assegurar 
os direitos trabalhistas de 185 
funcionários demitidos após a 
cidade contratar emergencial-
mente a Suzantur, em outubro 
de 2013, quando as outras em-
presas foram classificadas inidô-
neas por burlarem o sistema de 
bilhetagem eletrônica.

A greve começou às 3h30 
desta segunda-feira e a princípio 
toda a frota da cidade ficou para-
lisada. Por volta, das 7h, os ôni-
bus da Suzantur, que atende 32 
linhas e representa 60% da frota, 
voltaram a operar. Já os veículos 
municipais da Viação Cidade de 
Mauá, que trabalham por meio 
de uma liminar judicial, e das li-
nhas intermunicipais da empresa 

E.A.O.S.A seguiram parados até 
o fim da reunião entre Prefeitura 
e Sintetra. O retorno ao trabalho 
foi decidido em assembleia dos 
trabalhadores.

Na reunião, Baltazar se com-
prometeu a pagar todos os 
direitos e finalizar as homo-
logações dos 185 trabalhado-
res entre esta quinta (14/08) e 
sexta-feira (15/08). De acordo 
com o Sintetra, a soma de toda 
a dívida trabalhista chega a R$ 4 
milhões. Além disso, a reunião 
também definiu que todos os 
funcionários demitidos serão 
contratados pela Suzantur. Os 
trabalhadores reclamavam da 
possibilidade de apenas 125 se-
rem reaproveitados na nova em-
presa de transporte de Mauá. 

Os motoristas e cobradores 
das 17 linhas municipais da 
Viação Cidade Mauá e dos ve-
ículos intermunicipais da em-
presa E.A.O.S.A iniciaram na 
madrugada desta segunda-feira 
(11/08) greve do transporte 
coletivo de Mauá. A categoria 
finalizou a paralisação por vol-
ta das 12h20, após negociação 
resultar em atendimento às rei-
vindicações dos trabalhadores.

Reunião na Prefeitura da ci-
dade entre funcionários e Sinte-
tra (Sindicato dos Trabalhado-
res do Transporte Rodoviário) 
teve a participação do empre-
sário Baltazar José de Souza, 

claudia mayara
mayara@abcdmaior.com.br

depois de uma parada nesta segunda-feira, categoria conseguiu fechar acordo e vai receber

andris bovo

Ônibus municipais e intermunicipais não circularam nesta segunda pela manhã
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Os bairros da região da Vila Lu-
zita, em Santo André, receberão 
serviços de limpeza e reparos por 
meio do programa PrefeiturAqui 
a partir desta terça-feira (12/08) 
e que se estenderão até 30 de 
agosto. As ações irão abranger os 
Jardins Guarará, Riviera, Santa 
Cristina, Telles de Menezes, Acli-
mação, Renata e Sítio dos Vianas, 
área que faz parte da região M.

As vias terão serviços que vão de 
varrição e capinação até recapea-
mento do asfalto e manutenção 
em guias, sarjetas e praças, sinali-
zação, iluminação e ações educati-
vas de conscientização para man-
ter os cuidados da cidade, entre 
eles o descarte correto do lixo.

O encerramento das interven-
ções, no dia 30, será na Emeif 
(Escola Municipal de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental) 
do Jardim Guarará, das 9h às 
16h, onde serão oferecidos servi-
ços públicos, e esporte e lazer.

De acordo com a diretora de 
Planejamento Participativo e co-
ordenadora do programa, Valéria 

Ortega, a expectativa para a área 
da Vila Luzita é de manter o pa-
drão de tempo e serviços já reali-
zados em outros bairros, cerca de 
15 a 20 dias para a execução dos 
trabalhos. “As ações mais deman-
dadas pela população foram poda 
e tapa buracos, principalmente no 
Jardim Santa Cristina, Telles de 
Menezes e Sítio dos Vianas.”

BAlANçO
O programa começou em maio 

deste ano, juntando diversas se-
cretarias com ações de manu-
tenção  e educação por meio de 
palestras, materiais explicativos 
e oficinas para a população. As 
demandas são enviadas por meio 
de plenárias do O.P. (Orçamento 
Participativo), do site da Prefei-
tura, de agentes de participação 
cidadã, proposta de vereadores e 
por intermédio da Secretaria de 
Orçamento e Planejamento.

O PrefeiturAqui já atendeu 
cinco regiões de um total de 20, 
considerando a divisão do O.P. 
A região do Jardim Santo André 
foi a última a receber os serviços. 
“Foram 20 dias para a conclusão 
dos trabalhos e as equipes ainda 

vão retornar por mais quatro dias 
para terminar a sinalização hori-
zontal e vertical. Essa foi a região 
onde é mais possível ver com mais 
clareza o antes e depois dos servi-
ços executados”, avaliou Valéria.

O assistente financeiro Dênis 
da Costa, 28 anos, acompanhou 
de perto as mudanças do Prefei-
turAqui. “Uso as avenidas Ca-
pitão Mário de Toledo e Dom 
Pedro para ir trabalhar de carro 

e de moto e tinha muito buraco. 
Passando por lá vi que estavam 
melhorando o asfalto e achei 
muito bom porque são impor-
tantes vias de acesso ao Jardim 
Santo André.” 

região da vila Luzita recebe a partir 
desta terça melhorias em sto. andré
Jessica marques
jessica.marques@abcdmaior.com.br

serviços de limpeza, reparos e ações educativas são iniciativas que integram o programa prefeituraqui, que se estende até o dia 30
divuLgação

Limpeza de bueiros faz parte das ações implementadas pelo prefeituraqui, que já atendeu cinco regiões da cidade

Operação reduz 95% de roubos na cidade são Jorge
 Operação policial realizada no fim de semana na Cidade São Jorge e 

arredores, em Santo André, em parceria entre a Prefeitura e a PM, resultou 
em redução de 95% no número de roubos e 74% de crimes em geral, 
como  furtos e furtos de veículos.

O primeiro dia de funciona-
mento da primeira faixa exclusi-
va para ônibus em São Bernardo 
resultou em confusão no trânsi-
to, nesta segunda-feira (11/08). 
Mesmo com fiscalização, foram 
poucos os motoristas de veículos 
de passeio que respeitaram a sina-
lização e colaboraram com os co-
letivos a avenida Doutor Rudge 
Ramos, Bairro Rudge Ramos.

O período da faixa exclusiva é 
das 6h às 9h e das 16h às 19h30. 
No primeiro horário, o trânsito 
ficou ainda mais complicado por 
conta de derramamento de óleo 
na avenida Taboão, interditada 
para limpeza. Porém, motoristas 
que perfazem as linhas munici-
pais reclamaram dos condutores 

comuns. “Parece que ninguém 
quer colaborar. Demorei mais de 
uma hora para sair da (avenida) 
Senador Vergueiro e chegar ao 
fim da Doutor Rudge Ramos”, 
contou um motorista de ônibus.

Os passageiros dos ônibus tam-
bém reclamaram da falta de or-
ganização. “A gente entende que 
a faixa vai melhorar a circulação 
de ônibus. O problema é que, 
para quem está de carro, é  fácil 
cruzar a avenida e ficar na frente 
dos coletivos”, criticou o servidor 
Márcio Gonzales, 51 anos.

Mesmo com a presença de 
guardas de trânsito e guardas 
municipais, teve gente que não 
respeitou nem mesmo as placas 
que proíbem estacionar na ave-

nida. Ao menos dois veículos que 
passaram a tarde estacionados na 
avenida Rudge Ramos, próximos 
ao cruzamento com a rua Helena 
Jacquey, foram multados.

“Vamos avaliar melhor a mu-
dança a partir das próximas sema-
nas, quando as pessoas se acostu-
marem melhor à alteração”, disse 
o diretor da ETC (Empresa de 
Transporte Coletivo de São Ber-
nardo), Alécio Batista. Para ele, a 
redução nas viagens de ônibus é 
sentida apenas após a mudança de 
hábito dos motoristas. “Quando 
os condutores comuns passarem 
a respeitar a faixa, a espera dos 
passageiros vai reduzir de quatro 
a cinco minutos”, acrescentou.

cidades

Motoristas não respeitam faixa para ônibus no primeiro dia de uso

(renan fonseca)

rodrigo pinto

no primeiro dia, motoristas de veículos não respeitaram a faixa exclusiva



12 e 13 de agosto de 2014 | ABCDMAIOR   9

feira de saúde em são caetano
 São Caetano receberá a 11ª Feira de Saúde, com 

atendimentos gratuitos em especialidades médicas, 
entre elas cardiologia e clínica médica, no próximo dia 
23 de agosto, das 9 às 16h, no Hospital São Caetano.

tráfegO mAis fluidO em stO. ANdré
O reordenamento do tráfego em Santo André aumentou em pelo 
menos 10% a fluidez para os motoristas, de acordo com a Prefeitura. 
Foram instalados novos semáforos e nobreaks, criação de binários 
de circulação, serviços de sinalização, entre outras ações.

S. Bernardo terá Faculdade
de Medicina no ano que vem

O curso em São Bernardo será 
o terceiro da Região. A Faculda-
de de Medicina do ABC está em 
Santo André desde 1969 e ofere-
ce 110 vagas. Neste ano, a USCS 
(Universidade Municipal de São 
Caetano) abriu a primeira turma 
de Medicina e disponibiliza 60 
vagas semestrais.

AvAliAçãO
Em visita ao ABCD em junho 

deste ano, o ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, adiantou que São 
Bernardo tinha sido bem avaliada 
pela comissão. “Já tenho a infor-
mação dos certificadores de que 
a avaliação em São Bernardo foi 
excelente sobre as condições de 
estrutura que a cidade oferece”, 
afirmou na ocasião.

O ministro ressaltou ainda 
que a criação de novas vagas em 
Medicina é ponto fundamen-
tal do Programa Mais Médicos. 
A previsão do MEC é criar, até 
2017, 11.447 vagas de Medicina 
– 3.615 em instituições públicas e 
7.632 nas particulares. A meta é 
que, até 2022, haja uma média de 
2,7 médicos por mil habitantes. 
Hoje a média é 2 médicos por mil 
habitantes.

Em dezembro do ano passa-
do, o MEC divulgou uma lista 
com municípios pré-seleciona-
dos para implementar cursos 
de Medicina em instituições 
privadas. Entre as 49 cidades, 
estavam São Bernardo e Mauá. 
Os municípios receberam visi-
tas in loco de uma comissão de 
especialistas para verificar a es-
trutura da rede pública de saú-
de e requisitos como ter pelo 
menos cinco leitos do SUS  por 
aluno e possuir, no mínimo, 
três programas de residência 
médica em especialidades prio-
ritárias como clinica médica, 

pediatria e medicina da família 
e comunidade.

Mauá recebeu em maio uma 
equipe de profissionais para 
avaliar as condições de cria-
ção do curso no município. 
Procurada, a assessoria de im-
prensa da prefeitura informou 
que foram informados pelo 
MEC de que ainda não foi 
encerrado o processo de vis-
toria em todos os municípios 
pré-selecionados. “Também 
foi esclarecido que a divulga-
ção será publicada pelo MEC 
provavelmente em setembro”, 
finalizou a nota.

O ABCD terá um novo curso 
de Medicina a partir de 2015. São 
Bernardo recebeu autorização do 
MEC (Ministério da Educação) e 
do CNS (Conselho Nacional de 
Saúde) para ofertar a graduação 
a partir de fevereiro do ano que 
vem. O curso de turno integral 
com duração de seis anos será mi-
nistrados pela FAM (Faculdade 
das Américas), que terá campus 
na rua Wallace Simonsen, Bairro 
Nova Petrópolis.

O prefeito de São Bernardo, 
Luiz Marinho, a secretária de 
Saúde, Odete Gialdi, e a direto-
ra geral da FAM, Leila Mejdalani 
Pereira, participarão de coletiva de 
imprensa nesta terça-feira (12/08) 
para dar maiores detalhes sobre a 
nova graduação. O processo se-
letivo para formação da primeira 
turma está previsto ainda para 
este ano, com início das aulas em 
fevereiro de 2015. A FAM con-
seguiu autorização para ofertar 
100 vagas anuais, mas a assessoria 
de imprensa não soube informar 
quantas dessas serão na Região. A 
faculdade também tem campus 
na Capital.

“O curso de Medicina que 
será implantado em São Bernar-
do é fundamental para o futu-
ro da assistência em saúde pelo 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
não só para o município, mas 
para todo o ABCD. Trata-se 
de uma região com mais de 2,5 
milhões de habitantes, mas que 
forma apenas 110 médicos por 
ano. Muitos não são do ABC e 
retornam aos seus municípios 
de origem. Com o novo curso, 
além de ampliar a oferta de va-
gas para os interessados em cur-
sar Medicina, as cidades terão 
mais condições de contratar e 
fixar os médicos nos serviços de 
saúde”, afirmou a secretária de 
Saúde de São Bernardo.

rosângela dias
rosangela@abcdmaior.com.br

Ministério da Educação autorizou criação de curso, que terá primeira turma a partir de 2015
rodrigo pinto

nova faculdade vai funcionar já no próximo ano em espaço na rua Wallace simonsen, no bairro nova petrópolis

Mauá também foi pré-selecionada para curso
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A quarta edição do Festival Ro-
tas dos Sabores de São Bernardo 
ampliou a inserção de estabele-
cimentos e terá duas novas rotas 
gastronômicas: pizzaria e pastela-
ria, padarias e confeitarias. Com 
o total de sete rotas, o evento que 
ocorre de 10 de outubro a 02 de 
novembro, pretende reunir mais 
de 130 empreendimentos com 
pratos comercializados especial-
mente para o festival com preços 
reduzidos de 10% a 50%.

O anúncio do evento ocorreu 
nesta segunda-feira (11/08) du-
rante a reunião de APL (Arranjo 
Produtivo Local) de Bares e Res-
taurantes na Prefeitura do muni-
cípio. O festival foi criado com o 
objetivo de aumentar as oportu-
nidades de negócios e promover o 
turismo gastronômico na cidade. 
As rotas tradicionais do festival 
são de petiscos e aperitivos, frango 
com polenta, peixes, prato execu-
tivo e comida típica.

De acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Turismo de São Ber-
nardo, Jefferson José da Concei-
ção, a expectativa é atrair cerca de 
15 mil pessoas durante os 24 dias 
de evento.

“Essa é uma grande oportuni-

dade para o estabelecimento ga-
nhar visibilidade, uma vez que a 
divulgação e inscrição não geram 
custos ao proprietário, que inves-
te apenas na inovação do prato”, 
apontou o secretário.

Para participar do festival, o 
proprietário deve realizar inscri-
ção até o dia 5 de setembro por 
meio do site www.festivalrotas-
dossaboressbc.com.br. A platafor-
ma online foi construída a partir 
desta quarta edição para facilitar o 
acesso e divulgação do evento.

Pela primeira vez participante 
do festival, o executivo Gladi-
mir Zanety, dono do restauran-
te Vila Gourmet (av. Vergueiro, 
3.607) pretende atrair novos 
clientes da região para consumir 
o almoço por quilo inaugurado 
há oito meses. Com chefe de co-
zinha dedicado à culinária por-
tuguesa, a aposta é inovar em 
combinações de peixes e reduzir 
10% o valor do quilo, praticado 
a R$ 31,30 de segunda a sexta-
-feira. “Espero que a iniciati-
va contribua na divulgação do 
novo negócio e aumente nossa 
clientela, que chega a 160 pes-
soas por dia”, disse.

Por outro lado, o Gijo’s Res-
taurante é tradicional na cidade e 
participa desde a primeira edição 
do festival. Comandado por Juno 
Rodrigues, o estabelecimento es-

pera lançar nas próximas semanas 
o novo prato exclusivo para o 
festival. “Nos dedicamos porque 
sabemos que o cliente sempre es-
pera o melhor e isso fideliza para 
o ano todo”, conta o proprietário.

liceNçA 
Durante a divulgação do Fes-

tival, a secretária de Saúde da 
cidade, Odete Gialdi, assinou 
resolução que simplifica aos es-

tabelecimentos de menor risco 
sanitário conseguirem licença 
para o funcionamento regulari-
zado. “Essa medida traz agilida-
de para o licenciamento e signi-
fica que o município não sai da 
tarefa, mas sim cria vínculo com 
os proprietários e dá autonomia 
ao consumidor que poderá de-
nunciar qualquer irregularida-
de”, explicou a secretária.

Essa Licença Sanitária Simples 

é permanente, ou seja, não preci-
sa ser renovada, e dispensa inspe-
ção prévia. “A vigilância sanitária 
cumpre as visitas não agendadas 
anualmente, além das programa-
das a partir de denúncias ou even-
tual necessidade”, disse Gialdi.

A prefeitura também ofere-
ceu ao segmento a possibilida-
de de instalação de câmaras de 
segurança, ligadas à Central de 
Monitoramento.  

rotas dos sabores em s. bernardo 
amplia segmentos participantes
iara voros

iara@abcdmaior.com.br

além de restaurantes, pizzarias, pastelarias, padarias e confeitarias farão parte da rota gastronômica de outubro a novembro
andris bovo

Chuleta do restaurante gijo’s, em são bernardo; estabelecimento é um dos que participam do Festival rota dos sabores

A economia sob outro ponto de vista
 Paul Singer, secretário Nacional de Economia Solidária, é o convidado 

do Sindicato dos Químicos do ABC para uma palestra nesta sexta-feira 
(15/08) a partir das 9h, sobre conjuntura econômica na atualidade. Rua 
lino Jardim, 401, Vila Bastos, Santo André.

economia

A direção do Sindicato dos Pe-
troleiros do Estado de São Paulo 
para o próximo triênio (2014-
2017)  foi eleita na última sema-
na e escolheu como bandeira uma 
divisão mais justa de impostos 
pagos pela Petrobras. No ano em 
que a Recap (Refinaria de Capua-
va), em Mauá, completa 60 anos, 
a categoria pretende incrementar 
a luta travada na cidade por  por-
centagem maior na arrecadação 
de impostos para o município.

O diretor Carlos Alberto dos 
Santos afirmou que a Região 

deverá enfatizar algumas bandei-
ras de luta mais específicas. “Há 
um ano montamos um fórum 
no ABCD para discutir os pro-
blemas locais, como formação e 
maior arrecadação de impostos 
para o município”.

A refinaria processa diariamente 
8 mil metros cúbicos de petróleo, 
transformados em diesel, gasoli-
na, nafta e outros derivados para 
a indústria química e petroquí-
mica, como plásticos. De acordo 
com o sindicalista, o material re-
finado é enviado para terminais 

da Transpetro (distribuidora da 
Petrobras)  em São Caetano e Ba-
rueri por meio de dutos. “Nós re-
finamos em Mauá, mas são outras 
cidades que se beneficiam dos im-
postos gerados, porque o material 
sai desses terminais. Queremos-
que parte desta arrecadação fique 
aonde é refinado o petróleo.  Esti-
mamos um aumento de impostos 
na cidade de R$170 milhões por 
ano”, disse Santos. 

Uma revisão na divisão de 
impostos do refino de petróleo 
também é defendida pela admi-

nistração municipal e por diversas 
entidades do movimento social.

pAutAs
Já os assuntos sobre o fim da 

terceirização e aposentadoria es-
pecial por insalubridade deverão 
ser discutidos no Congresso da 
Federação Única dos Petroleiros 
que acontece a partir de quarta-
-feira (13/08), em Natal. “Nes-
te evento os representantes dos 
sindicatos propõem caminhos 
para acabar com os problemas 
enfrentados pela categoria.  A ter-

ceirização é pauta permanente de 
luta. Os serviços como seguran-
ça, limpeza, manutenção já estão 
terceirizados em muitas unidades 
e precisamos frear isso. No caso 
da  aposentadoria especial por 
insalubridade, os petroleiros estão 
expostos diariamente ao benzeno, 
que causa diversos danos a saúde, 
porém, não obtemos a aposenta-
doria sem um longo processo”, 
disse o sindicalista.

Na unidade de Capuava atuam 
cerca de 500 trabalhadores. 

petroleiros também querem parte do iCMs da recap para Mauá

(michelly cyrillo)



12 e 13 de agosto de 2014 | ABCDMAIOR   11

Ditadura praticava tortura 
em hospital militar do Rio

coloração dos hematomas em 
Raul é contundente para esti-
mar os dias em que a vítima 
foi torturada. “O laudo [ca-
davérico] traz detalhadamente 
a cor e o espectro das lesões, 
com os quais se pode detalhar 
a evolução regressiva delas. Ele 
tem lesões dos dias 6 e 7 de 
agosto e, por fim, do dia 11. 
Essas últimas, vermelhas [que 

são as mais recentes], em pon-
tos diferentes, sinal de que, no 
dia [da morte], ele foi espanca-
do e o legista detalhou isso no 
laudo”, informou.

Documentos a que a famí-
lia teve acesso para compor o 
dossiê sobre o caso, entregue à 
CVE em 2013, mostram que 
o Exército enviou investiga-
dores para interrogar Raul no 

Hospital do Exército dia 11 de 
agosto, o que pode explicar as 
lesões mais recentes no corpo 
da vítima. Oficialmente, o ati-
vista morreu de infarto, o que, 
segundo Massini, pode ter sido 
decorrente do estresse.

Em nota, a família de Raul 
se disse “horrorizada” com a 
tortura dentro do Hospital do 
Exército. Ela cobra que o úni-

co coronel vivo envolvido no 
caso, José Antonio Nogueira 
Belham, que assina documen-
to enviando os interrogadores 
ao HCE, esclareça lacunas do 
dossiê, como os sinais de tortu-
ra no corpo do ativista antes de 
ele chegar ao hospital, e revele 
a identidade dos torturadores.

A presidente da Comissão 
Estadual da Verdade, Nadine 
Borges, além do compareci-
mento do coronel reformado 
Antonio Nogueira Belham à 
Comissão Nacional da Ver-
dade, quer que o Exército 
entregue o prontuário de to-
dos os ativistas que passaram 
pelo hospital, para esclarecer 
o papel da unidade de saúde, 
por onde passaram dezenas de 
presos políticos, no contexto 
da ditadura.

“Os relatos de tortura e de 
morte dentro da estrutura mi-
litar, mesmo que as Forças Ar-
madas neguem, nós sabemos 
que ocorria. O que não sabía-
mos é que o Hospital Central 
do Exército servia para torturar 
e matar, sendo o caso do Raul o 
primeiro a ser revelado”, disse 
Nadine. “É chocante. Isso não 
acontece nem em guerra, mas 
na ditadura brasileira, aconte-
ceu”, declarou. 

A Lei Maria da Penha comple-
tou oito anos e vem garantindo 
proteção, abrigo, apuração de 
crimes e responsabilização dos 
agressores para mulheres brasi-
leiras violentadas. Com a am-
pliação desses serviços em todo 
o país, cresceu em 20% o nú-
meros de mulheres que fazem 
a denúncia na primeira vez em 
que são agredidas e a Central 
de Atendimento à Mulher re-
gistrou, ano passado, quase 3,6 

milhões de ligações desde que 
o serviço foi criado, em 2005.

Dulce Xavier, secretária ad-
junta da Secretaria Municipal 
de Políticas Públicas para Mu-
lheres de São Paulo, lembra que 
antes da Maria da Penha não 
havia nenhuma lei que trata-se 
da violência contra a mulher. 
“Tendo a Lei Maria da Penha 
significa que a violência contra 
a mulher tem uma lei específi-
ca, tratamento específico, e isso 

resultou em um avanço na cria-
ção de serviço e de instituições 
que lidam diretamente com 
a violência contra a mulher”, 
considera em entrevista à Rá-
dio Brasil Atual.

Desde que a legislação foi 
implementada, os serviços de 
proteção e atendimento jurídico 
cresceram significativamente em 
todo País. O número de centros 
especializados para atendimento 
psicológico, social e jurídico au-

mentou de 92 para 231, as casas 
de abrigo cresceram de 62 para 
78, as delegacias de mulheres e 
os núcleos de atendimento su-
biram de 328 para 500 e o total 
de juizados e varas cresceu de 19 
para 100.

Xavier indica que a lei é a 
mais conhecida pela população 
brasileira, segundo a pesquisa 
divulgada pelo Instituto Pa-
trícia Galvão e Data Popular, 
98% dos brasileiros afirmam 

conhecer a lei. “No entanto, 
ainda temos muita deficiência 
em relação ao acesso à rede, as 
pessoas ainda conhecem pouco 
quais serviços elas podem acio-
nar”, pontua.

De 1996 a 2010 foram conta-
bilizados 4,4 assassinatos a cada 
100 mil mulheres, número que 
coloca o Brasil no 7º lugar no 
ranking dos 87 países que mais 
cometem esse tipo de crime. 

A CEV (Comissão Estadual 
da Verdade) do Rio de Janeiro 
comprovou nesta segunda-feira 
(11/08) o primeiro caso de 
tortura dentro de um hospital 
militar, no período da ditadu-
ra. A CEV divulgou laudo peri-
cial confirmando que, por pelo 
menos três vezes, o engenheiro 
Raul Amaro Nin Ferreira so-
freu tortura, inclusive às vés-
peras de sua morte, no HCE 
(Hospital Central do Exército), 
em Triagem, na zona norte do 
Rio. Raul passou 12 dias em 
poder dos militares.

Com base em vasta docu-
mentação oficial e no laudo 
cadavérico, o médico-legista da 
CEV Nelson Massini revelou 
que Raul tinha lesões pelo cor-
po adquiridas durante a inter-
nação no HCE, para onde foi 
levado no quarto dia de prisão, 
4 de agosto de 1971. O ativista 
tinha contusões no tórax, nas 
pernas e nas coxas, o que indica 
que foi atingido com socos, mas 
principalmente com pontapés e 
por meio de instrumento não 
identificado. O uso de choque 
elétrico não foi descartado.

De acordo com Massini, a 

Agência Brasil
nacional@abcdmaior.com.br

Crimes foram confirmados pela Comissão da verdade na morte de engenheiro preso pela repressão
rEprodução

Fotos do engenheiro raul Ferreira, feitas na prisão; a vítima foi espancada e torturada no Hospital Central do Exército

nacional/internacional ebola avança na Nigéria
  O governo da Nigéria confirmou na segunda-feira 

(11/08) o décimo caso de infecção pelo vírus ebola. O 
registro foi feito em lagos, maior cidade do país. Duas 
pessoas morreram na Nigéria vitimadas pela doença.

Lei Maria da penha completa oito anos e amplia proteção a mulheres

(rede brasil atual)
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Arte na praça em são caetano 
 Nesta sexta-feira (15/08) haverá apresentação musical 

do projeto Arte na Praça. Dessa vez, a praça Cardeal 
Arcoverde (s/nº, Centro) receberá o cantor Bruno Batistta, a 
partir das 12h30. Grátis. Informações: 4232-1237.

agenda

sANtO ANdré
CINEMA
A Escola livre de Cinema e Vídeo 
(avenida Utinga, 136, Santa Te-
rezinha, Chácara Pignatari) está 
com inscrições abertas para ofi-
cinas de Produção, Filmagem e 
Enquadramento. Os dois primeiros 
cursos têm duração de um mês e 
acompanharão etapas finais de 
criação de um longa metragem, já 
a terceira é uma atividade especial 
realizada em um único dia. Para 
participar basta se inscrever online 
no site www.elcv.art.br. Grátis. Mais 
informações: 4461-4181.

sãO BerNArdO
DANçA
No próximo fim de semana (16 e 
17/08), a companhia de dança 
Projeto Co apresentará o espetá-
culo Três Peças para Arquitetura. A 
ação ocorrerá ao ar livre, entre uma 
escadaria e um jardim localizados 
no viaduto José Fernando de Me-
dina Braga (s/nº, Centro, escadão 
de acesso à av. lucas Nogueira 
Garcez), a partir das 15h. Na core-
ografia, a movimentação parte da 
relação da plasticidade do corpo 
e os relevos das paisagens. Grátis. 
Informações: 4336-8201.

diAdemA
MúSICA
O Centro Cultural Taboão (avenida 
Dom João 6º, 1.393, Taboão) re-
ceberá nesta quarta-feira (13/08), 
a partir das 19h30, uma apresen-
tação do grupo Violeiros de Dia-
dema. O show fará homenagem a 
luiz Gonzaga e contará com alguns 
de seus sucessos, como Asa Bran-
ca e xote Ecológico. O coletivo, que 
conta com 20 integrantes, surgiu 
de aulas musicais dadas pelo 
projeto municipal Ponto de Cultura 
– Do Rural ao Urbano. Grátis. Infor-
mações: 4077-1643.

Há 11 anos na atividade, editora troca de sede em são bernardo e segue investindo em literatura musical

ideal transita à vontade 
pelo ‘faça você mesmo’

Essa já é a sétima mudança 
desde que a Ideal foi criada, ain-
da com a intenção de ser uma 
gravadora, na casa da avó do 
idealizador, Felipe Gasnier. De-
pois de 11 anos, 17 livros lança-
dos, uma loja virtual, a editora 
deixou uma sala comercial no 
Centro de São Bernardo e trans-
feriu-se para galpão que hoje dá 
conta da crescente demanda de 
pedidos e de sonhos.

“No início era uma distri-
buidora de CDs de bandas in-
dependentes, como o Garage 
Fuzz”, contou Felipe, referin-
do-se ao grupo de punk rock 
formado nos anos 1990 em 
Santos. Mesmo com as trans-
formações da Ideal, a começar 
por ter se tornado editora de 
livros, a cultura underground 
é o que impulsiona as iniciati-
vas. Entre os diferentes títulos 
lançados, o rock é tema trans-
versal. Não que isso tenha sido 
premeditado, mas talvez seja 
uma questão de vocação. “Não 
somos fechados a outros esti-
los. Acho que foi natural nos 
focarmos pois preferimos falar 
do que entendemos.”

Apesar da Edições Ideal estar 
sediada no ABCD, a intenção 
nunca foi se denominar “regio-
nal”, porém, é inegável que a 
música encontra território fértil 
numa região com histórico in-
trinsecamente ligado à cultura 
punk e outras vertentes do rock.

históriAs de
vidA e de músicA

Grande parte do catálogo de 
livros disponível na Ideal é de 
biografias de cantores e de ban-
das. São histórias de vida que 
se mesclam à música tal e qual 
das próprias pessoas que hoje 
estão à frente da Ideal e que lhe 
conferem identidade, como o 
editor Marcelo Viegas. “Para 
lançarmos um livro, o critério 
mais importante é a música es-

tar envolvida, mas não só isso, 
também pensamos na relevân-
cia cultural que aquela história 
tem”, explicou.

Entre os livros que fazem 
parte do acervo da Ideal estão 
os recém-lançados Todos meus 
amigos estão mortos e Ver-
dade Oficial: nos Bastidores 
do Pantera. E também: Fresh 
fruit for rotting vegetables 
(Os primeiros anos), sobre o 
início da trajetória do Dead 
Kennedys; Tocando a distân-
cia – Ian Curtis e Joy Division; 
Quem vai ficar com Morris-
sey?; A história não contada 
do Motorhead; Na estrada 
com Ramones; O reino san-

grento do Slayer; Blink 182; 
Rage Against the Machine; 
Dave Grohl- Nada A Perder; 
Malcolm, sobre jornalismo 
musical em quadrinhos; Bela 
Baderna, sobre protesto cria-
tivo;  Detonator, A Bíblia do 
Heavy Metal;  Mondo Massa-
ri, sobre produção autoral do 
jornalista cultural Fábio Mas-
sari; Rock para Pequenos 1 e 
2; Cinema para Pequenos. Os 
três últimos são de autoria de 
Laura Macoriello, que além de 
escritora atua na Ideal como as-
sessora de imprensa.

Junto a Felipe Gasnier, Mar-
celo Viegas e Laura Macoriello, 
Maria Maier completa o time. 

Todos são do ABCD. 
“Aderimos ao ‘faça você mes-

mo’. Participamos de todo o 
processo e dificilmente buscamos 
profissionais de fora para as pro-
duções”, disse Gasnier. “Fazemos 
coisas que gostaríamos de consu-
mir. Antigamente era muito mais 
difícil ter acesso a um livro sobre 
uma banda gringa”, completou 
Viegas. Para o editor, o lança-
mento de Mondo Massari foi um 
marco, pois desde 2013 Massari 
mantém uma parceria com a Ide-
al através do selo Coleção Mondo 
Massari. “Foi uma medalha, um 
reconhecimento muito grande”, 
afirmou, ao enaltecer a admiração 
por Massari.

marina Bastos
marina@abcdmaior.com.br

O reconhecimento é o ca-
minho natural do esforço. Os 
livros da Edições Ideal, que foi 
considerada “de médio porte” 
pelo número de vendas e não 
de títulos, estão nas principais 
livrarias. No horizonte da edi-

tora está um livro da cantora 
Pitty. “Será uma biografia con-
tada através de fotos. Desde a 
infância até a experiência com 
bandas de rock independentes 
na Bahia”, adiantou Viegas. 
“Será um livro de arte para 

fãs.” Cabe aqui ressaltar que 
foi a própria Pitty quem optou 
pela editora para contar sua 
história.

Para conhecer mais sobre a 
Edições Ideal acesse: www.edi-
coesideal.com.  

Cantora pitty lançará biografia pela editora

rodrigo pinto

o time da Edições ideal, Laura, Felipe (à frente), Marcelo e Maria, precisou se mudar para uma casa maior em são bernardo

cultura
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libertadores sem sul-americanos
 Com 64 clubes da região metropolitana de São 

Paulo, contando com o Metarlúgico de São Caetano 
como representante do ABCD, começa no próximo final 
de semana a libertadores da Várzea.

Contando com uma atua-
ção de gala do atacante Adilson 
Cevô, o Divinéia cravou 2 a 0 
em cima do Jardim Ipê e sagrou-
-se campeão da Primeira Divi-
são do Futebol Amador de São 
Bernardo, no domingo (10/08) 
em partida realizada no estádio 
Primeiro de Maio e que contou 
com bom público. A taça dá ao 
time o direito de disputar a Série 
Especial em 2015.

Os torcedores puderam ver o 
amplo domínio do time do Di-

vinéia desde o começo do jogo. 
Com um meio-campo forte for-
mado pelo nigeriano Eze Daniel 
e Jevú armando as jogadas da 
equipe para Adilson Cevô fi-
nalizar, o time de azul e branco 
criava chance atrás de chance. 
Inevitável, portanto, a marcação 
do primeiro gol aos 32 minutos 
do primeiro tempo, após grande 
jogada de Adilson e finalização 
de Walter.

Na segunda etapa, o jogo caiu 
de qualidade. O Divinéia baixou 
o ritmo, diminui a intensidade e 
o time do Jardim Ipê melhorou 
em campo. No entanto, os ata-
cantes falhavam no último pas-
se, dificultando as finalizações. 
A zaga do Divinéia não tomou 
maiores sustos e aos poucos o 
time se acertou no gramado.

Com bom toque de bola, calma 
e inteligência, conduziu o jogo até 

que Adilson Cevô, aos 41 minu-
tos da etapa final escapou e foi 
derrubado dentro da área. Pênalti 
que o próprio bateu para sacra-
mentar o placar vitorioso. Come-
çava a festa no Divinéia.

“Bom demais ver essa galera 
feliz, olha lá na arquibancada. 
Divinéia em festa”, comemo-
rou o atacante Adilson Cevô, 
também contemplado com um 
troféu de melhor em campo e 
destaque da competição. “Temos 
uma comunidade humilde, o 
trabalho é duro, mas o objetivo 
foi alcançado”, comentou o téc-
nico Eduardo Bispo.

O título demonstra o ótimo 
trabalho de gestão que o clu-
be faz na várzea, apontando 
como referência, e chamando 
atenção de quem acompanha 
o esporte na região, seja qual 
for a modalidade.  

no brilho de adilson, 
divinéia garante título 
da primeira divisão

marcelo mendez

esportes@abcdmaior.com.br

Com assistência e gol, atacante comandou vitória do título em são bernardo

esportes

tabelão da várzea

no campo do serraria, sábado
- Tupy Canhema1x4

no campo do serraria, sábado
- xV de Julho Bahia2x1

no campo do serraria, sábado
- Pérola Arco Íris Santa Maria1x1

no campo do piraporinha, sábado
- Tradição do Morro Amizade2x0

no campo do piraporinha, sábado
- Catarinense Ouro Verde0x4

no estádio primeiro de maio
- Divinéia Jardim Ipê2x0

no campo do riacho Grande
- Nova Calux União1x1

no campo do 11 unidos
- Nacional Ferraz Independente4x2

no campo do der
- Ceubi Parque Havaí2x3

no campo do madureira
- Madureira Monções6x1

no campo do vila são José
- Az de Ouro Catetos1x2

no campo do triângulo
- Ideal Santa Cruz4x0

no campo do madureira
- Madureira Monções6x1

no campo do ferrazópolis
- Vanguarda Cruzeiro0x2

no campo do Lavínia
- Ninguém Dorme Palmeirinha3x6

no campo do ferrazópolis
- Novo Horizonte Cordeiro1x1

no campo do piraporinha, sábado
- Jardim Ruyce Nova Geração2x4

sãO BerNArdO 

sãO BerNArdO 

Campeonato da Primeira Divisão – Final – domingo (10/08)

Campeonato da Segunda Divisão – 11ª rodada – domingo (10/08) 

diAdemA
Campeonato da Segunda Divisão – 6ª rodada – 1ª Fase – sábado (09/08)

no campo do itapeva
- Bom Recanto Juventus2x0

no campo do Juá
- São José Corinthians4x1

no campo do itapeva
- Beira Rio Vila Bocaína0x0

no campo do Juá
- Maria Aparecida Guarani2x0

no campo do america
- Santa Cruz São João3x1

no campo do vila mercedes
- Colorado Santa Rosa1x1

no campo do america
- Náutico Cerqueira leite2x0

no campo do vila mercedes
- Vila Nova Vila Tavares0x1

no campo do são João
- Astrovilla Vera Cruz1x1

mAuá
Série Ouro – 3ª rodada – 2ª Fase – domingo (10/08)

andris bovo

Festa tomou conta dos jogadores e da torcida no primeiro de Maio, após vitória do divinéia em cima do Jardim ipê
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Conexão e gestão traz Nigéria 
até à várzea de São Bernardo 

corrida de milhares
 Com a expectativa de mais de quatro mil participantes, 

a 8ª Meia Maratona Caixa Santo André já está com as 
inscrições abertas para a prova que acontece no dia 12 
de outubro com largada do Paço Municipal.

três nigerianos se sagraram campeões no amador pelo divinéia; destaque é o meia Eze daniel

times NA BerliNdA 
As três equipes do ABCD que disputam a Quarta Divisão do 
Campeonato Paulista entraram em alerta. Sem vitória no último 
final de semana, Mauaense, CAD e EC São Bernardo estariam fora 
dos classificados para a terceira fase da competição.

Em tempos de globalização, 
marketing e novos caminhos para 
gestão do esporte, a várzea em São 
Bernardo dá aula.

Para quem acompanhou o 
time do Divinéia, caras novas e 
idiomas diferentes fizeram parte 
do futebol de cada domingo pela 
manhã. Através de contatos com 
outros dirigentes, a diretoria do 
clube contou com a presença de 
jogadores africanos.

Os nigerianos Eze Okechukwu 
Daniel, George Nlaked Wouga e 
Joseph Fola Lawson fizeram parte 
do quadro regular de jogadores 
para a disputa da competição que 
acabou em título no último do-
mingo (10/08).

“Através de amigos nossos do 
Americano de Diadema ficamos 
conhecendo os jogadores. Os 
chamamos para uma conversa e 

então decidimos fechar por toda 
a temporada de 2014”, contou 
Eduardo Bispo, técnico do clube.

Mesmo sendo uma ajuda de 
custo por um valor que o técni-
co prefere não dizer, a iniciativa 
do time é algo que chama aten-
ção pelo inusitado da situação. 
A várzea tem gestão por vezes 
mais controlada do que o pró-
prio profissional.

“Nosso clube é simples, a co-
munidade é humilde. Então 
para manter as contas, a gente faz 
uma cotização entre os diretores, 
vendemos umas rifas, recebemos 
doações, juntamos tudo, estabe-
lecemos um teto de quanto po-
demos gastar e daí a conta fecha. 
Não tem segredo”, explicou Saulo 
Andrade, presidente do Divinéia.

Com um futebol de qualida-
de técnica apurada, o jovem Eze 
Daniel, com passagem por alguns 
clubes profissionais como o Flu-
minense de Feira de Santana, da 

Bahia, sobrou em campo.
“Claro que a gente quer mais 

na vida. Eu vim para o Brasil 

para viver um sonho, realizar 
um objetivo que por hora, está 
paralisado. Mas, eu gosto de co-

laborar com a alegria dessa co-
munidade do Divinéia. Me di-
virto, faz bem isso”, concluiu.

marcelo mendez

esportes@abcdmaior.com.br

andris bovo

armador, Eze daniel sonho com dias melhores no futebol brasileiro diante de vitória em competição da várzea

CanELa dE FErro   por mArcelO meNdez

sobre pais, meninos, várzea e outros blues...
Domingo de manhã é dia de fute-

bol de várzea. 
Dessa vez eu faria a final da 

primeira divisão da várzea de São 
Bernardo entre Divinéia e Jardim 
do Ipê no estádio Primeiro de Maio. 
Aí vem a história, reside aí toda a 
magia da coisa. Todas às vezes da 
minha vida que eu tiver que voltar 
nesse estádio, a emoção se apro-
priará de mim. Na hora me vêm à 
mente o ano de 1980, meus 10 
anos e meu velho Pai:

“Filho você vai comigo lá na Vila 
Euclides.”

“E o que é Vila Euclides, pai?”
“É o lugar aonde o pai vai di-

zer umas coisas que você precisa 
ouvir...”

“Ué, mas porque não fala aqui?”
“Porque lá meu filho, muita gente 

tem o que dizer, muita gente tem o 
que ouvir. Você já sabe que eu estou 
em greve, já te expliquei. Agora você 
vai comigo ver o que é uma greve...”

“Ah, legal pai.”
“Tá... Mas não fala pra sua mãe!”
“Tá bom, pai.”
E então saímos naquele dia frio, 

juntos, com um segredo de amigos, 
sem minha mãe dona Claudete sa-
ber de nada, para ir lá ver o que era 
a tal da greve que meu pai tanto 
fazia e que tanto problema causava 
para gente. Ah, mas adorei!

Era tal de helicóptero voando, ca-
valo pra lá e pra cá, caminhão cheio 
de guarda e todo mundo querendo 
falar com meu pai. Eita que meu Ve-
lho era “o cara” ali no meio daquele 
povo todo. Tinha também um barbu-
do, de voz rouca, que chamava meu 

pai de “cumpanheiro”, que dizia que 
eu tava crescendo e que mandava 
me darem refrigerantes. Eu só sentia 
falta de uma coisa, que falei de pri-
meira pro meu pai:

“Pai, não é um campo de futebol? 
Porque não tem jogo?”

“Hoje não dá filho. Mas um 
dia, terá...”

Teve. Em 2014, 34 anos depois, 
teve o jogo que eu tanto queria...

Em campo tivemos dois times 
representando duas comunidades 
simples, humildes, carentes da cida-
de de São Bernardo. Os bairros do 
Divinéia e Jardim do Ipê tomaram 
conta das arquibancadas do Primei-
ro de Maio, agora, sem aquela ten-
são, sem mais ter que se preocupar 
se um daqueles helicópteros dará 
tiros, soltará bombas, sem medo 

dos cavalos passarem por cima da 
gente, nada disso assustava mais. 
No domingo de manhã, os olhos da-
quela gente simples, olhavam para 
o campo de jogo para apenas torcer 
por sonhos, gols, tabelas, canetas 
e outras artes ludopédicas. Não dá 
para dizer que a vida está uma ma-
ravilha, melhorou um tanto.

Dá para ter um pouco de alegria, 
vez por outra tomar um drink dife-
rente, em dias de festas “queimar” 
uma carne e, principalmente, hoje é 
possível ir pra rua reclamar das coi-
sas que ainda faltam sem ninguém 
ir preso como meu pai (de vez quan-
do ainda vai, mas a gente mete a 
boca e soltam depois...) foi naquela 
manhã fria de 1980. Foi complica-
do, mais uma vez meu Velho fora 
de casa, mas, ele sempre me dizia 

quando voltava, que tudo aquilo ia 
valer a pena um dia. Pois é...

No 2 a 0 que o Divinéia meteu em 
cima do Jardim do Ipê tenho certeza 
que está a afirmação do meu pai. 
Creio que ele ficaria feliz da vida de 
ver, de saber que agora Vila Euclides 
chama “Primeiro de Maio” muito em 
homenagem a ele e outros tantos 
que não estão mais aqui. Feliz...

No Dia dos Pais em 2014, meu 
Velho não tá mais comigo. Cansou 
disso tudo em 1997, foi novo, meu 
pai merecia mais. Muito mais do 
que farei agora, mas bom Velho... É 
de coração.

Para meu pai, seo Mauro, dedico 
essa crônica. Para a poesia, dedico 
à lágrima que me escorre a barba 
agora. Para a várzea, meu agradeci-
mento sempre. Obrigado, querida...
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Basquete de rua 
 A segunda etapa do Torneio SP de Basquete 3x3 

acontece no próximo sábado (16/08) no ginásio Celso 
Daniel, em Santo André, a partir das 8h; categorias 
masculinas e femininas estão na competição.

JOiA vOAdOrA 
O skatista de São Bernardo, Gabriel Machado, 
conquistou a segunda etapa do Circuito Paulista de 
Skate Vertical no Parque da Independência, em São 
Paulo/SP, no último final de semana (09 e 10/08).

Todas às terças-feiras entre 
18h e 21h a Pista de Skate de 
São Bernardo é lugar de mu-
lher. De mulher andar de ska-
te. Completando cinco anos 
de atividade, a noite de terça 
é reservada para as meninas 
“tirarem onda” e aproveitar 
a lendária pista para treinar 
suas manobras apuradas, leva-
rem seus tombos, ou apenas 
se divertirem em cima de seus 
skates. Uma medida funda-
mental e muito comemorada 
pelas garotas.

“Quando o espaço era fre-
quentando por homens e mu-
lheres havia certa competição, 
uma disputa por espaço. Os 
homens que vinham, alguns 
profissionais, andavam sempre 
em grande velocidade. Vira 
e mexe tinha atropelamento, 
afinal nem todas as meninas 
têm experiência”, explicou 
Renata Paschini, a Renatinha, 
presidente da Associação Fe-
minina de Skate (AFSk) e ska-
tista profissional.

E o número de mulheres no 
esporte só cresce. Uma pesqui-
sa da Confederação Brasileira 
de Skate (CBSk) de três anos 
atrás apontava um aumento 
de 11% na prática feminina. 
Aquela altura, já havia 186 mil 

mulheres em cima da prancha 
com rodas. Um número que 
hoje segue aumentando de ge-
ração em geração.

Inara Campos, mãe e skatista 
há seis anos, andava pela pista 
atenta com a sua filha Maísa. 
Aos 9 anos, a pequena meni-
na se empolgava por manobras 
alucinantes e comemorava o 
dia único para poder dar suas 
voltas. “Antes não dava para 
andar, os meninos passavam 

por cima da gente”, disse.
A garantia do espaço ajuda 

consideravelmente nos treinos 
de Die Cilene, que há dez anos 
anda de skate e se prepara para 
os próximos campeonatos. Ela 
parou entre uma manobra e 
outra para contar de como me-
lhorou a performance com o 
dia reservado.

“Lotava bastante aqui, por-
que antes só tinha os sábados 
e os caras vinham para aprovei-

tar a noite. Ficava muita gen-
te aqui, não tinha espaço para 
todo mundo e não dava para 
treinar por sequer 40 minutos 
constantes. Toda hora a gente 
tinha que parar. Hoje, em uma 
hora andando o treino rende 
bem mais”, definiu.

A iniciativa faz sucesso além 
dos limites do ABCD. Garotas 
da Zona Leste de São Paulo, e 
ainda de outras regiões, sempre 
que possível tentam atravessar a 

cidade para usar a pista de São 
Bernardo e não só através do 
skate. Patins e bikes também 
são pilotados com maestria pe-
las meninas e as boas notícias 
não param por aí.

No próximo dia 23 de agos-
to acontecerá o AFSk Special 
Banks, competição totalmente 
voltada para a prática do skate 
feminino. O campeonato terá 
início às 9h. O aquecimento 
começa uma hora antes. 

Manobras radicais das meninas 
animam a pista de são bernardo
marcelo mendez

esportes@abcdmaior.com.br

skate para o público feminino tem horário sagrado às terças-feiras das 18h às 21h; participantes aprovaram ideia do período sem homens
rodrigo pinto

treinamentos acontecem com mais liberdade às terças, na pista de skate de são bernardo; medida é comemorada por garotas

O trabalho de base e contrata-
ções pontuais do São Bernardo 
estão surtindo efeito na Copa 
Paulista. Líder do grupo 03 com 
13 pontos, o Tigre busca con-
firmar a boa fase diante do São 
Bento no fechamento do pri-
meiro turno, nesta quarta-feira 
(13/08), às 20h, em Sorocaba.

Contra o terceiro colocado, 
dois pontos atrás da equipe do 
ABCD, o técnico Edson Boaro 
deve priorizar um pouco mais a 

marcação e utilizar a qualidade do 
setor ofensivo. O camisa 9, He-
nan, é o artilheiro da competição 
com seis gols, média de um por 
jogo, assim como meia Jean Car-
los, que tem média de uma assis-
tência por partida. Além dos dois, 
o jovem Felipe Zanelatto comple-
ta o bom momento do trio.

“A intenção é ajudar o São 
Bernardo, se for como o artilhei-
ro é melhor ainda. Buscamos as 
vitórias desde a primeira rodada, 

agora vamos trabalhar para man-
ter”, afirmou o atacante. 

“Fico muito feliz com as opor-
tunidades que venho recebendo, 
estou bem entrosado com o Jean 
e ele é um grande jogador. Vou 
sempre lutar pelo melhor do 
time, venho trabalhando pela 
conquista do bicampeonato da 
Copa Paulista e para conseguir 
uma chance no grupo que dis-
putará o Paulistão”, completou 
Zanelatto. 

Líder e com artilheiro, tigre visita o são bento para confirmar momento

(redação)

rodrigo pinto

Henan não deixa o são bernardo sem gols na Copa paulista


