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rodriGo pinTo

segurança agride 
participantes da 
parada gay

cidAdes

Seguranças do Grand Plaza Shopping 
agrediram com socos e chutes três 
meninas e dois rapazes que participavam 
da Parada Gay em Santo André. pÁg. 9

solimar Vilela (foto), mãe de Mayara Vilela, assassinada em s. Bernardo, entrou na Justiça contra o apresentador do 
cidade alerta, Marcelo rezende, por danos morais e injúria. nesta terça-feira (07/07), faz um mês da morte. pÁg. 7

NA jusTiÇA, eM NOMe dA VeRdAde

cut e MoViMentos 
sociais proMeteM 
resistir ao golpe

pOlíTicA

Documento que conta com mais de 400 
assinaturas cobra a manutenção da 
democracia no Brasil e respeito à vontade 
das urnas. pÁg. 3

Na Vila sá, em santo André, 
torcida do time local é um 
espetáculo à parte. pÁg. 15

tigre apresenta 
reforços para a 
copa paulista pÁg. 14

espORTes 

Banco dos Brics 
pode ser BoM 
para a grécia pÁg. 11

NAciONAl

Dilma lança o Programa
de Proteção ao Emprego
a presidente dilma rousseff assinou nesta segunda-feira (06/07) medida provisória que cria o 
programa de proteção ao emprego para evitar demissões nas empresas em dificuldades financeiras 
temporárias. a proposta adotada foi apresentada pelo movimento sindical, a partir do abCd. pÁg. 10
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opinião
ediTORiAl

Contra o 
conservadorismo

O Brasil passa neste momento por uma onda 
conservadora, estimulada por forças políticas de di-
reita interessadas na desestabilização do governo da 
presidente Dilma Rousseff. Sem um projeto político 
para o País, tais forças buscam criar um clima de in-
certeza, tanto na economia como na condução dos 
rumos políticos da Nação. No entanto, junto com os 
esforços da direita antidemocrática, que tenta passar 
por cima de uma eleição que escolheu Dilma para 
governar o País nos próximos quatro anos, a onda 
conservadora tem seus subprodutos, muitos dos 
quais perigosos para o convívio social.

No ABCD podemos perceber os subprodutos da 
onda conservadora nos movimentos que tentam re-
tirar dos planos municipais de educação – que estão 
sendo votados nesse momento pelas câmaras de ve-
readores – a expressão “diversidade”, que expressa a 
defesa de uma sociedade onde as diferenças são res-
peitadas. Por diferença pode-se entender o respeito 
às mulheres, que cada vez mais conquistam espaço 
na sociedade e combatem o machismo, violência de 
gênero que reflete um mundo antigo que insiste em 
não acabar. O combate à homofobia também pode 
ser entendido como a luta pela diversidade, visto que 
o País luta para deixar para trás o preconceito em to-
dos os sentidos. Não é uma luta fácil, pois o conser-
vadorismo ainda tenta se manter, como foi visto na 
votação de alguns planos municipais de educação, 
quando grupos fundamentalistas conseguiram, sem 
qualquer discussão ou debate democrático, eliminar 
a defesa da diversidade de documentos públicos.

A mais nova versão da intolerância e do pre-
conceito foi manifestada no programa Cidade 
Alerta, da Rede Record, onde o apresentador Mar-
celo Resende ofendeu a estudante Mayara Vilela, 
assassinada em São Bernardo por ladrões na por-
te de um motel. O apresentador a chamou de “as-
sanhada” por ir com o namorado ao motel, em um 
total desrespeito à jovem vítima de assaltantes. 
Agora a família da jovem processa o programa e o 
apresentador. O ABCD MAIOR se solidariza com a 
ação como forma de combater o conservadorismo 
e a intolerância na Região e no Brasil.

Av. João Firmino com
Av. Álvaro Guimarães  - SBC

Aqui TeM

ABcd MAiOR

Ver lista completa no www.abcdmaior.com.br

Uma pessoa que não anda e não fala 
é professora de alunos com deficiência

ana amália barbosa, artista 
plástica e arte/educadora, teve 
um aVC (acidente Vascular Cere-
bral) aos 36 anos, no dia que ia 
defender sua tese de mestrado. 
Um membro da banca faltou, ficou 
nervosa, passou mal e foi inter-
nada. as sequelas a impossibi-
litaram de continuar a se mexer, 
falar, andar e até comer. 

 após o tratamento voltou a dar 
aula. entrou na associação nos-
so Sonho para ser professora de 
educação artística de alunos com 
paralisia cerebral.

“eles não falam com a boca e 
nem se mexem, mas os olhos não 
param, essa curiosidade deles é tão 
bonita! eles me dão força para en-
frentar o frio. eu fico pensando que 
eles têm quase a mesma idade do 
meu aVC, mas já nasceram assim, 
então é minha tarefa, obrigação, mis-
são, mostrar que dá para viver bem 

que tal um passeio no Jardim das 
esculturas para apreciar ao vivo e 
a cores as obras expostas?”

após o aVC, ana amália con-
seguiu defender sua disserta-
ção de mestrado e, em maio de 
2014, tornou-se doutora em artes 
pela eCa, defendendo a tese de 
doutorado no museu de arte Con-
temporânea da USp, utilizando os 
recursos da tecnologia assistiva. 
Sua pesquisa é baseada na sua 
experiência em sala de aula com 
os alunos com paralisia cerebral, 
que agora pode ser conferida no 
livro além do Corpo - uma experi-
ência em arte/educação, lançado 
em junho deste ano. atualmente, 
com 46 anos, ana amália desen-
volve seu pós-doutoramento no 
instituto de artes da Unesp.

sem andar ou falar. eu ensino artes, 
mas no fundo vou mais longe.”

ana amália consegue atrair a 
atenção dos alunos mesmo sem 
emitir uma palavra! ela é a expres-
são da força de vontade, criativida-
de e dedicação.

os alunos também não se lo-
comovem nem se comunicam de 
maneira tradicional,  têm muito 
em comum com a sua educadora. 
deve ser por isso que a admiram 
tanto, pois ana amália mostra a 
eles um futuro possível, um uni-
verso real de possibilidades! 

Sandra Carabetti, orientadora 
pedagógica da associação nos-
so Sonho, conta que ana amália 
gosta de levar os seus alunos nas 
exposições.  “Uma vez por sema-
na, eles têm aula de artes com a 
educadora ana amália. Se estão 
estudando formas geométricas, 
por que não ir ver de perto uma ex-
posição? Todos no instituto Tomie 
ohtake. e se o conteúdo é volume, 

samara Andressa del Monte *

* samara Andressa del Monte é 
jornalista em São bernardo, editora 
da revista maisdeficiente e portadora 
de paralisia cerebral.
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CUT e movimentos sociais 
lançam manifesto contra golpe

política

direito de fazer oposição (…). 
Consideramos inaceitável e nos 
insurgimos contra as reiteradas 
tentativas de setores da oposição 
e do oligopólio da mídia, que 
buscam criar, através de proce-
dimentos ilegais, pretextos arti-
ficiais para a interrupção da le-

galidade democrática”, garante 
o documento.

As entidades que assinam a 
carta contra o golpe afirmam 
que irão enfrentar a escalada 
conservadora, que encontra re-
forço no Congresso Nacional 
e agora se articula nos municí-

pios, como o Eu Sou Família, 
que barrou a inclusão do com-
bate à homofobia nas escolas 
da Região. 

“Convocamos o povo brasi-
leiro a pressionar os legislado-
res, para que respeitem os di-
reitos das verdadeiras maiorias, 

a democracia, os direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras, 
os direitos humanos, os direi-
tos das mulheres, da juventude, 
dos negros e negras, dos LGBT, 
dos povos indígenas, das comu-
nidades quilombolas, o direito 
ao bem-estar, ao desenvolvi-
mento e à soberania nacional”, 
traz o texto, que acusa o pre-
sidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB) de “usurpar os 
poderes presidenciais e impor, 
ao País, uma pauta conserva-
dora que não foi a vitoriosa nas 
eleições de 2014”.

Em tom crítico, o documento 
ainda diz que, apesar do avan-
ço do conservadorismo, setores 
golpistas agora se aproveitam 
de “erros cometidos  por seto-
res democráticos e populares, 
entre os quais aqueles cometi-
dos pelo governo federal”.

Os que assinam o texto ain-
da cobram mudanças na polí-
tica econômica do governo Fe-
deral, “contra o ajuste fiscal” e 
apoiando o “povo grego”, que 
no último domingo, em refe-
rendo, rejeitou as imposições 
do mercado financeiro, como 
o FMI (Fundo Monetário In-
ternacional) e o Banco Central 
Europeu. 

Lideranças políticas, movi-
mentos sociais, sindicatos, pas-
torais apresentaram manifesto 
contra a intenção abertamente 
declarada pelo PSDB neste do-
mingo (05/07), já apoiada por 
setores conservadores da socie-
dade, de derrubar a presidente 
Dilma Rousseff (PT), eleita 
no ano passado com quase 54 
milhões de votos.  O grupo 
também denuncia ‘justiceiros’ 
do Judiciário, em referência 
à condução da Lava Jato pelo 
juiz Sérgio Moro e cobra do 
governo a democratização dos 
meios de comunicação. 

Assinam o documento diri-
gentes da CUT (Central Única 
dos Trabalhadores), entre eles 
o presidente Vagner Freitas, 
o MST (Movimento dos Sem 
Terra), a CTP (Comissão Pas-
toral da Terra), Levante Popular 
da Juventude, Marcha Mundial 
das Mulheres, entre outros. 

“Não aceitaremos a quebra da 
legalidade democrática, sob que 
pretexto for.  Os inconforma-
dos com o resultado das eleições 
ou com as ações dos mandatos 
recém-nomeados têm todo o 

Redação
redacao@abcdmaior.com.br

entidades afirmam que vão enfrentar ‘escalada conservadora’ que tem reforço no Congresso
edU GUimarãeS

“nos insurgimos contra reiteradas tentativas que buscam criar pretextos artificiais pela interrupção da democracia”

pé no barro...
 Acompanhado só secretário de Serviços urbanos de 

São Bernardo, Tarcisio Secoli, o vereador Roberto Palhinha 
(PTdoB) esteve nesta segunda em vistoria a reforma da Praça 
do Independência, demanda eleita em plenária do OP.
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de um lado para o outro
 Antes desafeto do prefeito de Diadema, lauro Michels (PV), a vice-

prefeita Silvana Guarnieri (PTB) voltou a se aproximar da Administração. A 
petebista não descarta mudar de partido para disputar como vereadora na 
base aliada do chefe do Executivo.

política

(11) 4316 0316 / 4316 0320
contato@ceepo.com.br
www.ceepo.com.br

Localização

R. Antônio Cardoso Franco, 27 
Casa Branca  - Santo André - SP 
CEP: 09015-530

Contato

IMPLANTE DENTÁRIO

REALIZE SEU SONHO; AUMENTE SUA AUTO-ESTIMA; TRANSFORME SEU SORRISO.

SEGURANÇA, CONFORTO E QUALIDADE NA MASTIGAÇÃO.

O sorriso que você merece com a qualidade que você precisa ! 

* TRATAMENTOS SOB SUPERVISÃO DOS PROFESSORES

AGENDE SUA AVALIAÇÃO !

Mesmo com cenário adverso 
para o PT, que se prepara para 
enfrentar uma disputa política 
acirrada nas eleições munici-
pais de 2016, o prefeito de São 
Bernardo, Luiz Marinho (PT), 
afirmou nesta segunda-feira 
(06/07) que pretende ampliar 
o arco de alianças do partido 
na cidade. Para isso, o petista 
tem se reunido com dirigentes 
de outros partidos nas esferas 
municipal, estadual e nacional. 
A expectativa é manter as 22 
legendas que atualmente com-
põem o grupo de apoio e am-
pliar a proposta para a reeleição. 

“Não tenho pressa para falar 
quem será o candidato pelo PT. 
A busca agora é manter o máxi-
mo de partidos aliados. Ainda 
é preciso aguardar a consolida-
ção da reforma política para a 
partir daí formar um projeto 
seguro. Tudo pode acontecer, 
mas o que é seguro é que tere-
mos uma aliança ampla, nova-
mente”, avalia o prefeito.

Marinho disputou à reelei-
ção em 2012 com amplo arco 
de alianças. O PT teve apoio 

de 17 partidos, o que ajudou 
a garantir a vitória no primei-
ro turno e, até o momento, a 
governabilidade. Dos 28 vere-
adores eleitos, 20 compõem a 
sustentação do governo petista. 

O PT até agora não anunciou 
quem será o candidato a suces-
sor de Marinho. Hoje, dois no-
mes são colocados pelos petis-
tas: Tarcisio Secoli (secretário de 
Serviços Urbanos) e Luiz Fer-
nando (deputado estadual). Na 

oposição, o deputado estadual, 
Orlando Morando (PSDB) e 
o federal Alex Manente (PPS) 
também se apresentam como 
pré-candidatos.

Sem citar nomes, Marinho 
não acredita em “debandada” de 
legendas. “O G-9 (grupo de ve-
radores de diversos partidos) está 
conosco. Nada indica que não 
esteja. Esses vereadores forma-
ram esse grupo para ter cobertu-
ra da imprensa. Um pouco mais 

de destaque. Está certo, é assim 
mesmo”, apontou o prefeito.

O vereador Mauro Miagu-
ti (DEM), um dos líderes do 
“G9”, desconversou sobre um 
possível rompimento. “Existe 
o interesse do DEM no Esta-
do de termos candidatura pró-
pria onde é possível. Mas isso 
não significa rompimento com 
Marinho. Existe uma discussão 
e ainda não sabemos o que fa-
zer”, disse. 

marinho defende amplo arco 
de alianças em São bernardo
Karen Marchetti

karen@abcdmaior.com.br

prefeito afirma que não se preocupa com G9 e afirma preferir aguardar mais, até definição da reforma política

S. bernardo 
anuncia 
alterações 
em equipe 
na próxima 
semana

O prefeito de São Bernardo, 
Luiz Marinho (PT), anuncia-
rá na próxima semana mu-
danças no secretariado e já 
relatou que a equipe deixará 
de ter perfil “técnico” para as-
sumir “um alinhamento mais 
político”. Sem citar as áreas 
que serão alteradas, o petista 
afirmou que nomeará “qua-
dros da cidade”. 

“Os técnicos que trouxemos 
de fora tinham uma enco-
menda: instituir uma política 
com resultados e metas. Ago-
ra é hora de produzir quadros 
da cidade. O que queremos é 
colocar gente da cidade para 
assumir o governo. Semana 
que vem falo das mudan-
ças”, explicou Marinho nesta 
segunda-feira (06/07), após 
reunião mensal do Consórcio 
Intermunicipal. 

Até agora, a única mudan-
ça foi a saída de Cleuza Re-
pulho, substituída pelo ve-
reador Paulo Dias (PT), que 
deixou a Câmara e assumiu a 
Secretaria de Educação. 

(Karen Marchetti)

amanda perobelli

prefeito luiz marinho tem se reunida com líderes de vários partidos para candidatura petista na cidade em 2016
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A última antes das férias
 Em decorrência do feriadão da Revolução 

Constitucionalista de 1932, a Câmara de Diadema 
antecipa a penúltima sessão antes do recesso parlamentar, 
que será realizada nesta quarta-feira (06/07), às 10h.

de fORA!
O prefeito Paulo Pinheiro (PMDB) afirmou que está descartada a 
permanência de sua vice, lucia Dal´Mas, na chapa pela reeleição 
em 2016. “ Ela que siga o caminho dela”, alfinetou. Ambos romperam 
já nos primeris meses de governo do peemedebista.

Pinheiro entrega à Polícia 
provas que contestam dossiê  

ra, após rejeição do TCE (Tribu-
nal de Contas do Estado). 

O dossiê acusa Graça Pinhei-
ro de ser dona de uma empresa 
chamada Pinheiro Brokers Com-
pany, que seria proprietária de 
um imóvel na Flórida, Estados 
Unidos, além de uma conta ban-
cária de US$ 1,7 milhão no First 
United Bank.

À polícia, os advogados apon-
tam que a empresa não é de pro-
priedade do prefeito ou de sua 
esposa, mas sim de “Eduardo 
Pinheiro”, que possuiria somen-
te a semelhança no sobrenome 

com Pinheiro e Graça. Ambos 
sequer conhecem o verdadeiro 
proprietário. 

“O dossiê é falso, foi montado. 
Em política isso não pode existir. 
Já temos provas de que realmen-
te é falso e de que os advogados 
estão concluindo ainda todo in-
quérito. Minha mulher nunca 
comprou imóvel e nunca fomos 
aos Estados Unidos; sequer temos 
passaporte”, afirmou o prefeito.

A assessoria de Auricchio foi 
procurada pela reportagem do 
ABCD MAIOR, mas não retor-
nou aos telefonemas.  

Os advogados do prefeito de 
São Caetano, Paulo Pinheiro 
(PMDB), entregaram à Polícia 
Civil documentos que contestam 
“dossiê” que circula pela internet, 
com denúncias contra o peeme-
debista e sua esposa, Graça Pi-
nheiro. A defesa argumenta que o 
documento é falso e foi formula-
do com interesse de chantagear o 
prefeito a fim de garantir a apro-
vação das contas do ex-prefeito 
José Auricchio Júnior pela Câma-

Gislayne jacinto
gislayne@abcdmaior.com.br

empresa que consta em documento não tem qualquer ligação com prefeito, afirma defesa
andriS boVo

paulo pinheiro garante que nunca saiu do país: “não tenho nem passaporte”
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política Agora, sim!
 Ribeirão Pires começou nesta segunda-feira (06/07) o pagamento 

dos funcionários comissionados. O salário deveria ter sido pago em 
30 de junho, mas a queda na arrecadação motivou o atraso e a 
insatisfação da categoria.

Primeiro suplente pelo PMDB 
a deputado estadual, o ex-verea-
dor de Praia Grande Cássio Na-
varro encabeça uma ação para 
derrubar a liminar que garante à 
correligionária Vanessa Damo o 
direito de ocupar uma cadeira na 
Assembleia Legislativa. Conde-
nada por distribuição de material 
em identificação na eleição muni-
cipal de Mauá em 2012, Vanessa 
está no Parlamento por meio de 
despacho concedido, em dezem-
bro, pelo ministro do TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral), Gilmar 
Mendes, enquanto recorre da de-
cisão da corte.

Com 50.093 votos na eleição 
de outubro, Navarro chegou a 
comemorar o segundo mandato 
como deputado estadual, uma 
vez que Vanessa não pode con-
tabilizar os 80.684 obtidos na 
eleição. A parlamentar é acusada 
pela distribuição de panfletos que 
associaram o prefeito de Mauá, 
Donisete Braga (PT), à morte do 
prefeito de Santo André Celso 
Daniel (PT), em 2002, quando 
disputava o segundo turno do 
pleito municipal. Hoje, a peeme-

debista busca modificar a última 
decisão por meio de embargo de 
declaração, ainda não julgado no 
TSE.

Condenada pela Justiça Eleito-
ral de Mauá, Vanessa não conse-
guiu reverter o quadro no TRE-
-SP (Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo) ou no TSE, poden-
do ficar oito anos inelegível. No 
entanto, após a liminar de Gilmar 
Mendes a favor da peemedebis-

ta, o ex-presidente da Câmara de 
Praia Grande entrou com ação 
para anular a medida cautelar.

Navarro afirma que não existe 
nenhum conflito pessoal com Va-
nessa e o processo não causa diver-
gências no PMDB paulista. No 
entanto, o suplente destaca que 
a correligionária tem problemas 
na Justiça e por isso requer a ca-
deira na Assembleia. “O processo 
está em andamento em Brasília. 

Ela tem algumas condenações e a 
ação é contra a diplomação, o que 
deve ser julgado brevemente”, 
avalia o peemedebista.

A PGE (Procuradoria Geral 
Eleitoral) já manifestou parecer 
favorável ao recurso contra a ex-
pedição de diploma à Vanessa e 
o processo ainda espera desfecho 
no TSE. Procurada pelo ABCD 
MAIOR, a deputada estadual 
não quis comentar o caso. 

Suplente do pmdb quer tirar 
mandato de Vanessa damo
Bruno coelho

bruno@abcdmaior.com.br

ex-presidente da Câmara de praia Grande quer derrubar liminar que mantém peemedebista como deputada

Tucano 
busca apoio 
petista para 
reeleição 

 O prefeito de Rio Grande 
da Serra, Gabriel Maranhão 
(PSDB), está em busca de alia-
dos do PT para apoiar sua reelei-
ção no ano que vem. A legenda 
petista foi a principal adversária 
do tucano nas eleições de 2012. 
Após reunião nesta segunda-feira 
(06/07) no Consórcio Intermu-
nicipal, entidade da qual é presi-
dente, Maranhão informou que 
conseguiu o apoio de Agripino 
do Carmo, filiado ao PT no mu-
nicípio. 

“Agripino do Carmo declarou 
que vai apoiar nosso projeto po-
lítico”, garantiu Maranhão. Em 
junho, o tucano já tinha nome-
ado como assessor da Secretaria 
de Cidadania Michel da Silveira 
Gato, candidato a vereador pelo 
PT em 2004. Maranhão afirmou 
ainda que também tem mantido 
conversas com outros filiados da 
legenda e também PCdoB. 

O pré-candidato a prefeito pelo 
PT de Rio Grande, Claudinho da 
Geladeira, afirmou que pedirá a 
expulsão dos petistas que se alia-
rem a Maranhão. “O pessoal está 
indo a peso de ouro. As pessoas 
estão sendo cooptadas por Ma-
ranhão para fazer campanha. É o 
peso da máquina”, disse. 

(gislayne Jacinto)

andriS boVo

deputada se mantém na assembleia legislativa com liminar, mas correligionário quer caçar colega de partido
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cidades Restrição a cesarianas sem indicação médica 
 Operadoras de plano de saúde terão que cobrir cesarianas eletivas – 

sem indicação médica – se a gestante assinar termo de consentimento 
declarando estar ciente dos riscos que envolvem o procedimento. A 
informação foi divulgada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Família de Mayara entra na
Justiça contra Cidade Alerta

assinaturas, estamos juntando 
cerca de mil”, afirmou a secre-
tária.

O CNDM (Conselho Na-
cional dos Direitos da Mulher) 
também manifestou apoio ao 
caso. Por meio da ouvidoria 
da Secretaria de Políticas para 
Mulheres, do governo federal, 
foi encaminhado um pedido 
de esclarecimentos e providên-
cias ao MP de São Paulo. “O 
pedido, assinado pelo Conse-
lho e Secretaria, tem um peso, 
não pode ser simplesmente 
ignorado”, considerou Ra-
chel Moreno, representante 
da Rede Mulher e Mídia no 
CNDM.

Em 2005, o programa Tarde 
Quente, apresentado por João 
Kleber e exibido pela Rede-
TV, foi tirado do ar por con-
teúdo considerado ofensivo. 
Na época, o Ministério Públi-
co Federal entrou no caso e, 
no horário do Tarde Quente, 
foram exibidos 30 episódios 
de um programa criado espe-
cialmente e batizado de Direi-
to de Resposta, elaborado por 
ONGs de defesa aos direitos 
humanos e dos homossexu-
ais. “A gente deu voz e espaço 
aos segmentos ridicularizados 
pelo programa dele”, contou 
Rachel.

AssAssiNATO
A Polícia Civil identificou 

um dos suspeitos de matar a 
universitária Mayara Vilela de 
Moraes, 22 anos, assassinada 
na portaria de um motel de 
São Bernardo em 7 de junho. 
Um mandado de prisão foi 
expedido, mas o responsável 
ainda não foi localizado. Um 
segundo suspeito ainda não 
foi identificado pela polícia, 
conforme contou nesta segun-
da-feira (06/07) o delegado 
titular do 3º DP, Wagner Mi-
lhardo Alves.  

A família da universitária 
Mayara Vilela, assassinada 
em São Bernardo, entrou na 
Justiça contra o apresentador 
do programa Cidade Alerta, 
Marcelo Rezende, por danos 
morais e injúria. Um mês após 
a morte da estudante, comple-
tado nesta terça-feira (07/07), 
ainda não houve retratação 
da emissora pelo conteúdo da 
reportagem considerado ma-
chista e mentiroso.

O processo está sendo movi-
do há duas semanas pela mãe 
da universitária, Solimar Perei-
ra Vilela, e a esperança é de que 
haja retratação em rede nacio-
nal, para que esse tipo de cons-
trangimento não aconteça com 
outras pessoas. “Em relação 
à indenização, pretendo doar 
parte a alguma organização 
para idosos, que era a priorida-
de de tratamento que a Mayara 
defendia”, contou a mãe.

Sem recuperar-se da perda, 
Solimar tomou um choque 
quando assistiu à reportagem 
do caso feita pelo Cidade Aler-
ta, exibido pela Rede Record. 
A jovem dedicada e trabalha-
dora foi descaracterizada e 
transformou-se em uma pes-
soa sem moral, culpada pela 
própria morte. “Senti indig-
nação com a monstruosidade 
e frieza desse repórter”, disse.

uNiÃO de fORÇAs
A família de Mayara se reu-

niu com a secretária de Políti-
cas Públicas para Mulheres de 
Santo André, Silmara Con-
chão, na tarde de sexta-feira 
(03/07), para pedir orienta-
ções. A ideia é unir forças com 
o poder público para dar início 
a um processo por intermédio 
do Ministério Público. “A fa-
mília vai nos ajudar a coletar 

jessica Marques
jessica.marques@abcdmaior.com.br

mãe da universitária assassinada move ação por injúria contra reportagem da TV record

releMBre o caso
O apresentador do Cidade Alerta, Marcelo Rezende, narrou o assassinato da universitária como se a jovem 

fosse a única responsável pela ida ao motel, usando o termo pejorativo “sapecar”. A narração coloca o namo-
rado como “o trabalhador”, diz que Mayara o esperava chegar do emprego “toda assanhada” e o seduziu. O 
conteúdo da reportagem ofendeu a imagem da jovem, na visão de familiares e amigos. 

um ato público em repúdio à conduta do apresentador foi realizado em frente ao prédio da Record, em 
18 de junho. A secretária de Política para Mulheres de Santo André, Silmara Conchão, esteve presente em 
apoio à causa.  “Deixamos nossa palavra de ordem. Não podemos ficar caladas diante do sexismo que esse 
programa promove em rede nacional”, afirmou, na ocasião. 

rodriGo pinTo

Solimar pereira Vilela, mãe de mayara, assassinada há um mês: “Senti indignação com a frieza desse repórter”
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A Caixa Econômica Federal 
deve encaminhar nos próximos 
dias ao Ministério das Cidades 
a SPA (Síntese de Projeto Apro-
vado) que permitirá ao Consór-
cio Intermunicipal dar início à 
elaboração dos 21 projetos de 
engenharia que compõem a se-
gunda fase do PAC (Programa 
de Aceleração do Crescimento) 
Mobilidade na Região. A nova 
etapa terá investimento de R$ 
27 milhões. 

A licitação que definirá a em-
presa responsável pelas novas 
propostas está em andamento e a 
contratação será em agosto. A ex-
pectativa do consórcio é que par-
te dos 21 projetos esteja pronta 
no começo de 2016. Também 
está prevista para os próximos 
dias a emissão do SPA para o iní-
cio das obras da primeira fase do 
programa em Mauá e Diadema. 

“Tivemos uma visita de técni-
co do Ministério das Cidades na 
semana passada e isso, junto ao 
processo interno da Caixa, nos 
dá um horizonte para o próximo 
semestre de ter frente (de obra) 
em três ou quatro municípios, 
pelo menos”, avaliou o secretá-
rio executivo do Consórcio, Luís 
Paulo Bresciani, durante a reu-
nião da entidade realizada nesta 

segunda-feira (06/07). 

cORRedOR
Em Diadema, a intervenção 

consiste na construção de cor-
redor nas ruas Rio de Janeiro e 
Casa Grande, ligação da zona 
Leste da cidade com São Ber-
nardo. O investimento será de 
R$ 132,9 milhões. Em Mauá, 
serão R$ 23 milhões em via-
duto para articulação dos cor-
redores Barão e Castelo, além 
de R$ 90 milhões para os ter-
minais Itapark, Itapeva, Zaíra 
e corredor Itapark. Ribeirão 
Pires também está em estágio 
avançado para iniciar as obras, 
mas aguarda a resolução de 
uma pendência junto a Caixa 
para obter a SPA, documento 
obrigatório para a liberação dos 
recursos por parte da União. 

A primeira ordem de serviço 
do PAC Mobilidade foi assina-
da em fevereiro deste ano para 
intervenções do Corredor Su-
deste em Rio Grande da Serra. 
“A previsão para finalização 
é em fevereiro de 2016, nos-
so desejo é acelerar (o ritmo 
das obras) e manter essa pre-
visão”, afirmou o presidente 
do Consórcio, Gabriel Mara-
nhão, prefeito de Rio Grande 
da Serra. A primeira etapa do 
programa prevê investimentos 
de R$ 1 bilhão.  

Segunda fase do paC mobilidade 
no abCd começa com 21 projetos 
Rosângela dias 

rosangela@abcdmaior.com.br

Consórcio intermunicipal aguarda liberação de r$ 27 milhões para iniciar elaboração de projetos de engenharia da nova etapa
rodriGo pinTo

Corredores e viaduto para interligar corredores estão entre as obras previstas pelo paC mobilidade para mauá e diadema

Minha casa, Minha Vida chega à terceira fase
 A terceira etapa do Minha Casa Minha Vida, prevista para ser lançada 

neste semestre, deverá facilitar a vida de famílias com renda entre R$ 1,2 
mil e R$ 2,4 mil. Será criada a Faixa 1- FGTS, na qual a família interessada 
poderá comprometer até 27,5% de sua renda com o financiamento.

cidades

plano regional vai combater enchentes
Durante a reunião desta se-

gunda-feira, os prefeitos assisti-
ram a uma prévia do que será 
o Plano Regional de Macro e 
Microdrenagem. A KF2, em-
presa contratada para elaborar 
o projeto, terá oito meses para 
fazer um diagnóstico dos mu-
nicípios, levantando os pontos 
críticos e e as intervenções ne-
cessárias para combater os ala-
gamentos no ABCD. 

“Não podemos fazer um pro-
grama de drenagem individual 
porque chove em São Bernar-
do, mas a água vai parar em São 
Caetano. Nosso desejo com esse 
plano  é integrar todas as cidades 
em um projeto  com metodolo-
gia mais eficiente e com menor 
custo”, afirmou o presidente do 
Consórcio, Gabriel Maranhão. 
A elaboração do plano custará 
R$ 1,2 milhão.  

TRAVessiA
Outro assunto abordado pe-

los prefeitos durante a reunião 
desta segunda foi a campanha 
Travessia Segura. O lançamen-
to oficial será em 2 de agosto, 
quando a iniciativa será levada 
para cerca de 30 pontos com 
maior índice de atropelamen-
tos no ABCD. Serão destina-
dos R$ 5,6 milhões para a ação 
ainda em 2015.   
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Bolsas de estudo na Metodista
  A Metodista está com inscrições abertas para bolsa 

de estudos até 15 de julho. São cerca de 500 bolsas 
integrais para cursos a distância e 400 parciais e 
integrais para cursos presenciais.

fesTA dO chOcOlATe ANuNciA ATRAÇões
O 10º Festival do Chocolate será realizado nos finais de semana 
entre 7 e 30 de agosto no Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão 
Pires. Nesta segunda-feira (06/07) foram divulgadas as atrações 
musicais, entre elas as bandas Nx Zero, O Teatro Mágico e Titãs.

Segurança de shopping agride 
participantes da parada gay

para um canto e me chutaram 
várias vezes. Não deu tempo de 
reagir”, afirmou. “Enquanto 
batiam no menino, os seguran-
ças o chamavam de ‘viadinho’”, 
destacou Nathália. 

 Ao mesmo tempo que o 
irmão apanhava, Marcela tam-
bém foi derrubada no chão e 
agredida com puxões de cabe-
lo e chutes. “Eles gritavam ‘tá 
gravando meu rosto por quê? 
Não é para gravar porra ne-
nhuma’, enquanto agrediam a 
menina no chão”, disse Nathá-
lia. Quando Marcela levantou, 
voltou a questionar sobre a lo-
calização do seu celular. “Nesse 
momento, me deram uma se-
gunda gravata e levei um soco 
no nariz. Aí apaguei”, explicou 
Marcela sobre o momento do 
desmaio. “Deixamos o carro 
no shopping porque julgamos 
que era mais seguro. Chega a 
ser irônico”, destacou Renê.

chAVe de pescOÇO
Diante da situação, outra me-

nina começou a filmar a ação 
e foi surpreendida com uma 
chave de pescoço, enquanto o 
segurança tentava tirar o celu-
lar das mãos dela. “Foi nessa 
hora que também levei uma 

chave no pescoço”, comentou 
Nathália.  Somente quando 
perceberam que Marcela estava 
desmaiada é que os seguranças 
pararam de bater. “Saímos de lá 
direto para a delegacia, onde re-
gistramos queixa”, disse Nathá-
lia. O caso foi registrado no 4º 
DP (Distrito Policial) de Santo 

André como lesão corporal.
Em nota, o Grand Plaza in-

formou que bloqueou o acesso 
de pedestres a uma de suas por-
tarias para preservar a integri-
dade física dos frequentadores 
e evitar danos ao patrimônio, 
uma vez que foi registrado tu-
multo na área externa ao em-

preendimento. 
A versão dos seguranças ain-

da não foi ouvida pela polícia. 
Ao longo da semana, todos os 
envolvidos serão intimados para 
prestar esclarecimentos. A polícia 
também tentará buscar vídeos da 
ação de modo que se possam 
identificar os agressores. 

Conforme Marcelo Gil, presi-
dente da ABCD`s (Ação Brotar 
pela Cidadania e Diversidade 
Sexual), que organiza a parada, a 
violência dos seguranças do sho-
pping foi motivada pela ação da 
PM, que realizou a dispersão do 
público da parada gay antes do 
horário combinado com a orga-
nização do evento e de maneira 
errada. “Quando terminei minha 
fala em cima do trio elétrico, os 
policiais já vieram para cima do 
público, empurrando para que 
todos saíssem”, relatou.

O evento terminou às 18h e, 
conforme Gil, a dispersão estava 
agendada com a polícia para 19h. 
Para ele, a ação da PM foi desne-
cessária, porque o evento ocorria 
de maneira pacífica. Diante da 
ação da PM, várias pessoas cor-
reram para tentar se abrigar no 
Grand Plaza. 

Foi nesse momento e sem saber 
dessa confusão com a PM que 
as vítimas de agressão tentavam 
entrar no shopping. Gil afirmou 
que o caso será denunciado à 
Ouvidoria da Polícia Militar, ao 

Conselho Estadual LGBT e à 
Coordenadoria Estadual de Po-
líticas para a Diversidade Sexual. 

“Vamos agendar reunião com o 
secretário Estadual de Segurança 
Pública. Tenho em ata tudo que 
tínhamos acertado para o evento 
e a PM não cumpriu”, destacou 
Gil. Um ato de repúdio à LGB-
Tfobia está agendado para este 
sábado (11/07), às 14h, em frente 
ao Grand Plaza Shopping. “Não 
podemos deixar os homofóbicos 
impunes”, afirmou Nathália.  

Em nota, a Polícia Militar es-

clareceu que a Parada LGBT 
terminou por volta das 17h45, 
da mesma forma que nos anos 
anteriores, com o desligamento 
do som do trio elétrico e a infor-
mação nos microfones pela orga-
nização do evento. 

“A liberação das vias foi feita 
de maneira pacífica. A PM não 
encerrou nem iniciou a dispersão 
dos participantes antes do horário 
acordado. Independente de tais 
fatos, foi instaurada uma Inves-
tigação Preliminar para apurar 
eventuais irregularidades.” 

A homofobia fez mais víti-
mas no ABCD na noite deste 
domingo (05/07), ao final da 
11ª Parada do Orgulho LGBT 
de Santo André. Três meninas 
e dois rapazes foram agredi-
dos a socos, chutes e pontapés 
por seguranças do Grand Pla-
za Shopping, na avenida In-
dustrial, próximo à rua Padre 
Vieira, onde foi finalizada a 
parada gay. Uma menina che-
gou a desmaiar ao receber um 
soco no rosto e ter o nariz que-
brado. Já um dos rapazes ficou 
com o pulso fraturado e o om-
bro deslocado. O caso foi parar 
na delegacia. 

“A cena foi surreal, pura 
violência gratuita, apenas por-
que tínhamos participado da 
parada”, desabafou Nathália 
Góes, 19 anos, uma das meni-
nas agredidas pelos seguranças. 
Conforme os jovens, ao final 
da parada, por volta das 18h, o 
grupo decidiu ir até o shopping 
comer e pegar o carro de um 
deles que estava estacionado no 
local. Ao chegarem lá, os por-
tões estavam fechados e os se-
guranças barravam a entrada de 
qualquer pessoa LGBT (Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Transgêneros), 
sem justificativa.

“Só conseguimos entrar, após 
mostrar o tíquete do estacio-
namento, mas quando perce-
beram que eu estava filmando 
a confusão no portão, furta-
ram meu celular e me deram 
uma gravata”, revelou Marcela 
Correa de Araújo da Silva, 33 
anos. Ao ver a cena, Renê Cor-
rea de Araújo da Silva, 30 anos, 
tentou socorrer a irmã, mas 
também foi imobilizado por 
quatro seguranças. “Me deram 
uma gravata, um soco no ros-
to e quando caí me arrastaram 

claudia Mayara
mayara@abcdmaior.com.br

Jovem teve o nariz quebrado e rapaz ficou com pulso fraturado e ombro deslocado em Santo andré
rodriGo pinTo

marcela levou soco no rosto que quebrou seu nariz e foi chutada várias vezes porque estava gravando a confusão

Confusão foi iniciada por pm, diz movimento lGbT
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O PPE (Programa de Proteção 
ao Emprego) foi anunciado pelo 
governo federal nesta segunda-
-feira (06/07). O objetivo é man-
ter os empregos em períodos de 
baixa na economia. A proposta 
foi sugerida ao governo pelo mo-
vimento sindical, a partir de ideia 
surgida no ABCD. 

O programa é considerado por 
representantes de sindicatos de 
trabalhadores e empresas como 
alternativa para evitar mais demis-
sões. Após quase dois anos de dis-
cussão sobre o modelo, o governo 
federal encaminhou ao Congres-
so Nacional nesta segunda-feira 
uma MP (Medida Provisória) 
para criar o PPE. 

A MP permite a redução da 
jornada de trabalho e salário em 
até 30%. O trabalhador incluído 
no programa terá 50% de  com-
plementação do corte salarial com 
recursos do FAT (Fundo de Am-
paro ao Trabalhador). Por exem-
plo: uma redução de 30% da jor-
nada, quem recebe R$ 2.500,00 
de salário e entra no PPE passará 
a receber R$ 2.125,00, sendo que 
R$ 1.750,00 são do salário e R$ 
375,00 pagos com recursos FAT. 
A compensação está limitada a 
R$ 900,84, correspondente a 

65% do maior benefício do segu-
ro-desemprego, R$ 1.385,91.

“O trabalhador mantém o em-
prego e permanece com todos os 
direitos. A empresa não perderá 
mão de obra qualificada e trei-
nada e na retomada da produção 
estará com esses trabalhadores ali. 
Ao governo é bom manter a ren-
da desses trabalhadores, porque 
mantém nível da economia e a 
arrecadação de impostos, além 

dos custos com o programa serem 
menores que os gastos com o se-
guro-desemprego”, disse Miguel 
Rossetto, ministro da Secretaria-
-Geral da Presidência.

“Entendemos que o risco de 
perder o emprego é o principal 
fator a derrubar a economia. Por 
isso, nosso trabalho é gerar estí-
mulos adicionais que permitam 
manter as pessoas empregadas. 
Atualmente, temos 36.900 em-

pregados que não estão trabalhan-
do por férias, layoffs ou licenças 
remuneradas. Esta quantidade re-
presenta 27% da força das mon-
tadoras. Então, isso mostra que 
há um esforço das empresas na 
manutenção e na proteção no 
nível do emprego ”, afirmou Luiz 
Moan, presidente da Anfavea (as-
sociação das montadoras). 

Os setores que poderão aderir 
serão definidos por um comitê 

formado por representantes dos 
ministérios.

A decisão da adoção ao PPE 
será também decidida pelos tra-
balhadores por meio de assem-
bleias. “As empresas e os sindi-
catos deverão firmar um acordo 
coletivo, no qual a empresa deve-
rá comprovar sua situação de di-
ficuldade econômico-financeira”, 
disse Rossetto.

O período de validade é de seis 
meses, podendo ser prorrogável, 
com limite máximo de 12 meses. 
O acordo vale a partir de agora. 
As empresas têm até 31 de de-
zembro para aderir. 

“Acredito que, diante da situa-
ção, algumas empresas metalúrgi-
cas do ABCD poderão começar o 
programa em agosto”, disse o pre-
sidente do Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC, Rafael Marques.

O Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC sugeriu ao governo fe-
deral em agosto de 2012 a cria-
ção de um sistema de proteção 
ao emprego semelhante ao ado-
tado na Alemanha em situações 
de crises. Uma comitiva com 
representantes do governo, das 
empresas e sindicatos foi à Ale-
manha conhecer o modelo de 
perto. Desde então as centrais 
pressionam a presidente Dilma 
Rousseff  sobre o programa. (co-
laborou Guilherme Yoshida)  

medida do governo federal lança 
programa de proteção ao emprego
Michelly cyrillo

michelly@abcdmaior.com.br

objetivo da proposta idealizada no abCd é evitar as demissões e manter renda do trabalhador em períodos de retração na economia

encontro de mulheres 
 O Escritório do Sebrae realiza nesta quarta-feira (08/07) em sua sede, 

em Santo André, um encontro de mulheres empreendedoras. Palestras, 
oficina de relatos e troca de cartões e informações de serviços fazem 
parte do evento. Mais informações pelo telefone 0800-570-0800.

economia

Vendas de veículos se mantêm estáveis durante o mês de junho
As vendas de veículos novos 

no Brasil se mantiveram pratica-
mente estáveis em junho ao re-
gistrar 0,1% de queda em relação 
a maio, segundo levantamento 
apresentado nesta segunda-feira 
(06/07) pela Anfavea (Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores), entida-
de que representa as montadoras 
instaladas no Brasil.

No sexto mês do ano, fo-
ram comercializados 212.524 
veículos (somando carros de 
passeio, utilitários leves, cami-

nhões e ônibus), quantidade 
praticamente igual aos 212.696 
licenciados no mês anterior. 
Em comparação ao mesmo 
mês de 2014 houve retração 
de 19,4%. Nas vendas acumu-
ladas no ano (intervalo entre 
janeiro e junho), a queda tam-
bém está menor do que era até 
maio: 20,7%, com a comercia-
lização de 1.318.949 unidades.

No segmento de carros de pas-
seio, as vendas foram de 205.229 
(maio) para 204.896 (junho), 
os ônibus comercializados che-

garam a 1.447 unidades, 0,3% 
abaixo no mesmo período.

Na contramão destes seg-
mentos, os caminhões regis-
traram alta de 2,7% no último 
mês, subindo de 6.016 para 
6.181 unidades. No ano, no 
entanto, o setor ainda tem forte 
queda: 42,3%. 

“Temos criado estímulos ao 
mercado, como o Salão Auto 
Caixa (em parceria com a Fe-
nabrave e a Caixa Econômica 
Federal) e conseguimos um 
equilíbrio em junho. Estamos 

tentando buscar de volta o nível 
de confiança do consumidor”, 
afirmou Luiz Moan, presidente 
da Anfavea.

Segundo o executivo, alguns 
fatores têm demonstrado uma 
melhora no cenário mais recen-
te. Cerca de 40,4% do total das 
vendas de veículos em junho 
foram pagos à vista. No mesmo 
mês do ano passado, esse índice 
era de 38,1%. A inadimplência 
também caiu de 4,99% maio 
de 2014 para 3,9% para maio 
deste ano. 

“Os consórcios também têm 
se tornado um mecanismo ex-
tremamente importante para o 
financiamento de veículos. Em 
junho, tivemos 72 mil novas 
cotas de consórcio, alta de 6,7% 
em relação ao mesmo mês de 
2014”, completou Moan.

Apesar do leve recuo nas 
vendas no mercado interno, as 
exportações de veículos cresce-
ram 17,9% em junho (48.068 
unidades) em relação a maio e 
16,6% no acumulado do ano. 

(guilherme yoshida)

 roberTo STUCkerT Filho/pr

dilma com sindicalistas e ministros na tarde desta segunda-feira (06/07) no lançamento do ppe no palácio do planalto
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Novo banco dos Brics pode vir 
bem a calhar para a Grécia

aventaram a possibilidade em 
conversações prévias da Gré-
cia integrar o clube dos Brics. 
Isso poderia ser interessante, 
mas vai depender também da 
posição dos demais membros, 
como o Brasil e a África do 
Sul.”

Outro assunto que estará 
na pauta é a promessa de que 
o banco dos Brics estará em 
operação dentro de 30 dias. 
“Isso pode ser uma boa notí-
cia não só para a Grécia, mas 
também para os próprios paí-
ses membros dos Brics, porque 

isso significaria a médio prazo 
a construção de uma alternati-
va a esses organismos que têm 
hegemonia no plano financeiro 
internacional, como o FMI e 
o Banco Mundial. Então, esse 
anúncio da entrada em funcio-
namento do banco é uma no-

tícia muito boa e certamente a 
cúpula vai reafirmar essa dispo-
sição”, afirma.

A semana começou com pe-
dido de demissão do ministro 
das Finanças grego, Yanis Va-
roufakis. O pedido foi justifica-
do pelo próprio ministro como 
um gesto dirigido a fortalecer o 
governo do primeiro-ministro 
Alexis Tsipras nas novas nego-
ciações com os membros da 
zona do euro. O referendo po-
pular realizado neste domingo 
(05/07) no país mediterrâneo 
garantiu a vitória do ‘não’ ao 
plano de austeridade de cunho 
neoliberalista defendido pelos 
credores da União Europeia.

No referendo, 62,5% dos 
eleitores compareceram, houve 
apenas 5,8% de votos nulos e 
brancos, e o ‘não’ obteve vitória 
com 61,31%, ante 38,69% do 
‘sim’ entre os dos votos válidos. 
“É uma vitória insofismável 
para o primeiro-ministro grego 
Alexis Tsipras e também uma 
derrota para Angela Merkel, a 
grande liderança da União Eu-
ropeia. Sua política é posta em 
xeque com esse resultado”, ava-
lia Flávio Aguiar. 

A situação da Grécia es-
tará na pauta da 7ª Cúpula 
dos Brics, bloco formado por 
Brasil, Rússia, China, Índia e 
África do Sul, marcado para a 
quinta-feira (09/07) em Ufa, 
na Rússia. “Vamos ver o que os 
Brics podem fazer em relação 
à Grécia”, afirma o correspon-
dente da Rede Brasil Atual na 
Europa, Flávio Aguiar, nesta 
segunda-feira (06/07). 

“É uma questão de caute-
la nesse caso, porque Rússia e 
China de certo modo já anda-
ram conversando com Alexis 
Tsipras, mas a cautela é necessá-
ria porque, em relação à União 
Europeia, a Rússia está em uma 
posição delicada decorrente da 
crise na Ucrânia. Não interessa 
à Rússia afrontar a União Euro-
peia neste momento.”

Conforme o comentarista, a 
posição da China é semelhante 
à da Rússia. “Os investimen-
tos chineses são bem-vindos, 
mas a China na Europa é vista 
com muita desconfiança pelo 
establishment europeu. Até 

Rede Brasil Atual 
nacional@abcdmaior.com.br

país mediterrâneo, que votou contra plano neoliberal europeu, deverá ser socorrido por emergentes
prime miniSTer GréCia

rússia e China deverão adotar cautela antes de ajudar Grécia; no entanto, banco dos brics é boa notícia para helênicos

nacional/internacional feministas protestam contra o papa
  Vestidas de freiras grávidas, feministas protestaram 

nesta segunda (06/07) em la Paz contra a visita que o 
papa Francisco fará na Bolívia. Elas criticam a postura 
da Igreja Católica sobre aborto e homossexualidade.

presidente dilma sanciona estatuto da pessoa com deficiência
A presidente Dilma Rousseff 

sancionou nesta segunda-feira 
(06/07) a Lei Brasileira de Inclu-
são – Estatuto da Pessoa com De-
ficiência, espécie de marco legal 
para pessoas com algum tipo de 
limitação intelectual ou física.

O texto, aprovado em junho 
pelo Congresso Nacional, classifi-
ca o que é deficiência, prevê aten-
dimento prioritário em órgãos 
públicos e dá ênfase às políticas 
públicas em áreas como educa-
ção, saúde, trabalho, infraestrutu-
ra urbana, cultura e esporte para 
as pessoas com deficiência.

O ministro de Direitos Hu-
manos, Pepe Vargas, disse que 
o estatuto vai consolidar e forta-
lecer o conjunto de medidas do 
governo direcionadas às pessoas 
com deficiência, mas disse que 
o cumprimento da lei também 
será responsabilidade de estados 
e municípios.

“Agora, com o estatuto, temos 
uma legislação que precisa ser 
implementada na sua integrali-
dade. Não é só uma responsa-
bilidade da União, é também 
[responsabilidade] dos estados, 
municípios e da sociedade zelar 

pelo cumprimento do estatuto”, 
avaliou. “O Brasil se insere en-
tre os países que têm legislação 
avançada e importante na afir-
mação dos direitos da pessoa 
com deficiência”, acrescentou.

O presidente do Conade 
(Conselho Nacional dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiên-
cia), Flávio Henrique de Souza, 
lembrou que o Brasil tem 45 
milhões de pessoas com algum 
tipo de deficiência e disse que a 
entidade vai cobrar e fiscalizar 
o cumprimento do estatuto. 

“O Conade estará atento a 

todas as questões, porque essa 
é uma etapa que conquista-
mos junto com o governo. Essa 
conquista não é boa somente 
para as pessoas,  para o Brasil, 
porque o Brasil mostra que 
tem discussão, tem acesso, tem 
parceria e que essa pauta coloca 
as pessoas com deficiência, de 
uma vez por todas, dentro do 
tema dos direitos humanos.”

Entre as inovações da lei, está 
o auxílio-inclusão, que será pago 
às pessoas com deficiência mo-
derada ou grave que entrarem no 
mercado de trabalho; a definição 

de pena de reclusão de um a três 
anos para quem discriminar pes-
soas com deficiência; e ainda a 
reserva de 10% de vagas nos pro-
cessos seletivos de curso de ensino 
superior, técnico e tecnológico 
para este público.

Para garantir a acessibilidade, 
a lei também prevê mudanças 
no Estatuto da Cidade para que 
a União seja corresponsável, 
junto aos estados e municípios, 
pela melhoria de condições de 
calçadas, passeios e locais pú-
blicos para garantir o acesso de 
pessoas com deficiência.  
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Oficina de filmagem gratuita
 Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de 

filmagem na ElCV (avenida utinga, 136, Santa Terezinha). Trata-
se do segundo módulo do projeto Cine-Musical. O formulário e 
outras informações estão no site: http: elcv.art.br.

agenda

sÃO pAulO
DIVERSIDADE
Estão abertas as inscrições para a 
23° edição do Festival Mix Brasil 
de Cultura da Diversidade, que 
acontece de 11 a 22 de novembro 
em São Paulo e segue depois para 
outras cidades brasileiras. Poderão 
se inscrever filmes e vídeos de cur-
ta e longa metragens, nacionais e 
internacionais relacionados com 
a sexualidade humana em suas 
diversas formas de expressão. As 
inscrições vão até 31 de agosto e 
podem ser feitas pelo link https://
filmmakers.festhome.com/f/680. 

sANTO ANdRé
MúSICA
O saxofonista Flávio Bala abrirá a 
programação do mês de julho das 
Terças Musicais (07/07) às 20h, 
no Saguão do teatro Municipal de 
Santo André (praça 4º Centená-
rio, s/n). O músico traz o projeto 
Vertentes, que mescla composi-
ções próprias dos discos The Party 
(2004) e Flavio Bala (2007). Bala 
se divide entre os saxes tenor e alto 
e conta com uma banda formada 
pelos músicos Renato Neto (tecla-
do), Sergio Della Mônica (bateria) 
e David Rangel (baixo). Grátis. 

sÃO cAeTANO
FéRIAS
Às sextas-feiras de julho a Fun-
dação Pró-Memória oferece as 
Sextas com Arte, das 9h às 16h, 
no Ateliê Pedagógico da Pinaco-
teca Municipal (av. Dr. Augusto de 
Toledo, 255, Santa Paula). Serão 
ensinadas técnicas como desenho 
de observação, textura (tema livre 
com tinta guache, giz de cera, giz 
pastel seco e carvão), xilogravura 
(tema livre – gravação de matriz e 
impressão) e colagem (tema livre 
– recorte e cola). Grátis. Informa-
ções: 4223-4780.

realizada pela elCV e o Sesc, ação trará ao município exibições gratuitas de obras do expressionismo alemão

Sombras e angústias 
ganham telas em Sto. andré

Os cenários distorcidos e a 
imagem em branco e preto dão 
uma sensação de suspense e an-
gústia. Ali, o cotidiano existe de 
forma perturbadora, em tramas 
que desconstroem o real para 
contar ficção. Criado nos anos 
1920, o Expressionismo Ale-
mão surgiu como uma mani-
festação inquieta de um período 
pós-guerra. Referência do fazer 
cinema, o gênero agora é tema 
de mostra que embarca San-
to André. Com exibições até o 
fim do mês, a ação Sombras que 
Assombram apresenta história 
num passado filmado.

“É uma realização da ELCV 
(Escola Livre de Cinema e Ví-
deo) com o Sesc”, explicou Ana 
Cristina da Silva, uma das or-
ganizadoras. “Realizei uma reu-
nião com o Sesc e eles mesmos 
ofereceram a mostra. Como a 
escola realiza os cineclubes men-
salmente e entramos no período 

Rafael Revadam
rafael@abcdmaior.com.br

de férias escolares, acreditamos 
ser um bom período para tra-
zer o público”, justificou. Ofe-
recendo três obras em exibição 
gratuita, a ação traz um gênero 
cinematográfico diferenciado 
ao alcance do público. “O Ex-
pressionismo Alemão é muito 
falado, mas as pessoas não co-
nhecem, não o assistem. Então 
existe essa curiosidade.”

Realizada uma vez por sema-
na, a programação se destaca 
por trazer opções além das exi-
bições presentes nas grandes 
redes de cinema. “É um gênero 
que trabalha muito com o con-
ceito de sombras. A fotografia e 
as cores são diferentes”, revelou 
Ana Cristina. No próximo sába-
do (11/07), a partir das 19h30, 
será exibido o filme O Gabinete 
do Dr. Caligari, que relata uma 
investigação por trás do sonâm-
bulo Cesare. Ao avisar da morte 
iminente de um homem, que 
falece no dia seguinte ao recado, 
Cesare passa a carregar suspeitas 
sobre o ocorrido.

AsseNTOs liVRes
Um ano de exibições. Cria-

do em 2014, o cineclube da 
ELCV tem um público médio 
de 10 pessoas a cada sessão. 
Para os organizadores, o índice 
é satisfatório e corresponde a 
ações já realizadas, mas espera-
-se sempre mais. “Na última 
sessão compareceram cerca de 
15 pessoas. É um bom núme-
ro considerando que estava 
chovendo, muito frio e não 
trabalhamos com um tema de 
muita divulgação”, considerou 
Ana Cristina, complementan-
do: “Mas no auditório Heleny 
Guariba cabe 140 pessoas. En-
tão é só chegar e entrar”.

Trabalhando um tema por 
mês, o cineclube já tem os pró-
ximos passos ilustrados. “Em 
agosto o tema será ‘juventu-
de’. E dentro desse viés vamos 
falar sobre tecnologia ou falta 
dela. Como a solidão urbana, 
que é se sentir só mesmo com 
tanto contato virtual”, revelou 
a organizadora. Questionada 
sobre a importância da inicia-
tiva, Ana Cristina afirmou que 
independentemente do nú-
mero de pessoas alcançadas, o 
importante é alcançar gente: 
“O cineclube é importante 
por poder levar esse diferente 
cinema ao público, por tornar 
isso possível.”  

cultura

películAs dO pAssAdO

     A mostra Sombras que Assombram será realizada até 25/07, sempre aos 
sábados, às 19h30, no auditório Heleny Guariba (praça 4º Centenário, s/nº, 
Centro). Grátis. Informações: 4461-4181.
confira os filmes a serem exibidos: 
11/07 – O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene
18/07 – A última Gargalhada, de F. W. Murnau
25/07 – Metrópolis, de Fritz lang

diVUlGação

o expressionismo alemão foi um estilo cinematográfico cujo auge se deu na década de 1920, e caracterizou-se pela distorção de cenários e personagens
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falando em série d...
 O São Caetano estreará no domingo (12/07) na 

Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário na 
estreia é o lajeadense, do Rio Grande do Sul, às 16h, 
no estádio Anacleto Campanella. 

Em reta final de preparação à 
Copa Paulista, o São Bernardo 
apresentou nesta segunda-feira 
(06/07) três reforços: os zaguei-
ros Rayan e Vinicius e o atacante 
Naldinho. O trio se junta ao elen-
co repleto de promessas das cate-
gorias de base e remanescentes do 
último Paulistão.

O Tigre estreará na Copinha 
daqui a menos de duas sema-
nas, no dia 18 (sábado), contra 
o Nacional, e sonha com vaga 
na Série D do Campeonato 
Brasileiro - desde que a Fede-
ração Paulista libere uma vaga 
ao campeão. A chance de jogar 
a A-1 do Paulista em 2016 e a 
fama de bom pagador do clube 
fizeram a diferença para os no-
vos contratados.

O nome mais conhecido na 
Região é Rayan, que foi campeão 
da Copa Paulista na temporada 

passada pelo Santo André. O de-
fensor ainda se recupera de uma 
lesão e deve se unir ao grupo ain-
da esta semana.

“A expectativa é ótima e a ideia 
é buscar o título. Conheço bem 
aqui por estar perto quanto joga-
va pelo Santo André e sei que o 
objetivo sempre foi chegar à Série 
D. Para todo jogador é importan-
te buscar seu espaço. A equipe al-
meja sempre mais e nós também 
pensamos assim”, declarou.

Vinicius, o outro zagueiro, 
atuou na Série A-2 pelo União 
Barbarense, além de contar com 
passagens pelo futebol italiano, 
no Cruzeiro e Atlético Mineiro. 
A ideia do atleta é se firmar no 
São Bernardo. “Sabemos que a 
Série A-1 é uma vitrine não só em 
São Paulo, mas no Brasil. A ideia 
é fazer uma boa Copa Paulista, 
buscar o título para ter uma boa 
preparação para o ano que vem, e 
ver se valerá vaga para a Série D, 
que pelo que sei é o sonho. Ouvi 

somente boas referências daqui, 
que é um time que cumpre o que 
promete, o que nos dá tranqui-
lidade. Espero jogar bem e dar 
continuidade na carreira com esta 
camisa”, vislumbra.

Já para o setor ofensivo, Naldi-
nho é a jovem promessa de gols. 
Vindo da Matonense, o atacante 
destaca sua habilidade e veloci-
dade para auxiliar os jogadores 
de frente do Tigre. “Será um de-
safio defender o São Bernardo. Já 
senti que é um bom lugar para 
trabalhar e depende de nós, atle-
tas, buscarmos o título. Agora é 
se dedicar bastante, estar prepa-
rado, e lutar dentro de campo. É 
um clube estável e que já está há 
algum tempo na elite do Paulis-
ta. Sou um jogador dinâmico e 
espero ajudar”, definiu.

Com quase todo o elenco de-
finido, sendo possível inscrever 
apenas 28 atletas, o Tigre faz os 
últimos ajustes antes de estrear 
na Copinha. 

ex-ramalhão e mais dois reforços 
são apresentados pelo São bernardo
Guilherme Menezes

guilherme.menezes@abcdmaior.com.br

Trio rayan, Vinicius e naldinho escolheu Tigre por tranquilidade financeira e chance de jogar o Campeonato paulista em 2016
andriS boVo

Tigre contratou três reforços para a disputa da Copa paulista

esportes

Canela de Ferro   por MARcelO MeNdez

Sábado de futebol, inverno che-
gando em mim e eu, em doces 
lembranças que iam da luz que 
vem de um par de olhos azuis e 
uns sons de Jimi Hendrix, até a 
beira do campo do São Paulinho 
do Parque Novo Oratório, em San-
to André, onde decidi ir para ver 
um daqueles jogos que nada mais 
vale, além apenas de ser lúdico. 

uma autêntica pelada de várzea, 
com times que se juntam em um 
sábado à tarde para nada além 
de bater uma bolinha, comer uma 
carne e beber uma cerveja. O jogo, 
portanto, era aquilo que o ludismo 
poderia propiciar. Às favas com os 
fatos. Tão lá as caneladas, mas o 
coração tem que se sobrepor ante 
o olho para efeitos poéticos.

Com essa premissa na cabeça, 
nada esperava. Eis que então a 

bola encontra o camisa 11 do 
time de vermelho. Sim, esqueçam 
essa groselhada de fifas, federa-
ções e afins. Essa pelada era en-
tre o time de vermelho e o time de 
branco e azul. O time de branco 
e azul tinha lá pelo lado do cam-
po um zagueiro daqueles que só 
a várzea pode nos dar. Grisalho, 
meio duro de cintura, pançudo, 
caneleiro clássico a exibir as tra-
vas de sua chuteira ainda preta. 
Foi babando pra cima do menino 
camisa 11 de vermelho.

Nesse momento, com a ginga 
de um milhão de gafieiras, o me-
nino camisa 11 de vermelho lhe 
aplicou muito mais que um drible. 
A bola que passou por entre as 
pernas do zagueiro bufão do time 
branco era uma privação de sen-
tidos! uma afirmação de fé! uma 

afronta à razão!
Meus caros, aquilo não foi um 

drible; foi uma esculhambação!
Não contente o menino prosse-

guiu. Atrasou o passo, esperou o 
botinudo voltar e então lhe rabis-
cou em dribles coloridos de todas 
as formas possíveis e, principal-
mente, inimagináveis. E como gran 
finale, parou a bola, olhou pra cara 
do sujeito e colocou a pelota para 
fora pela linha lateral, apontando 
pro cara e dizendo:

“Dá onde veio esses dribles vai 
vir mais. Bate o lateral aí que você 
vai sair daqui zonzo...”

Rapaz... O zagueiro do time 
branco então passou a vociferar 
pragas em cima do menino cami-
sa 11 de vermelho, que nem ligou. 
Saiu vitorioso da picardia e pro-
metendo mais. Nesse momento, 

no meu ipod Jimi Hendrix tocava 
“Voodoo Child” com uma letra que 
dizia o seguinte:

“uma criança Voodoo que te rou-
ba um doce, mas devolve qualquer 
dia desses.” Perfeita definição.

O menino é um escândalo! 
Dribla para satisfazer sua sanha 

hedonista, para lavar a alma do 
cronista ávido por arte, esculacha 
zagueiros para o deleite de fãs 
sazonais de sábado à tarde. Com 
ele o que mais importa é a brinca-
deira. é a chance que o moleque 
tem de ser grande. De subverter a 
ordem dos sérios, de mandar as 
favas os objetivos e os “planeja-
mentos dos pofexô” dos bancos 
de reserva. Aquele menino cami-
sa 11 de vermelho é a chance do 
torcedor de “não estar nem aí”, de 
não ligar para a miséria da “busca 

pelos três pontos da tabela”, de 
deixar pra lá todo o resto das ob-
viedades que infestam o dia a dia 
do nosso futebol. E mais:

Ele é nossa chance de fazer com 
que o as coisas se revolucionem 
por um viés muito mais maneiro 
e mais transado que as caretices 
que se apresentam por aí. Ele dri-
bla, ele esculacha, ele sorri, ele 
tira onda, ele faz o zagueiro bufão 
cheio de ódio comer terra e babar. 
Ele joga por nós!

Em um dos dribles que aplicou 
no botinudo, eu sorri e ele viu. No 
outro, tomou uma pernada e riu de 
novo. Na sequência, deu outra ca-
neta e olhou para mim:

“Essa caneta foi para você, bar-
budo”

Com um sorriso, o agradeci. Era 
meu doce sendo devolvido...

O zagueiro bufão e a ginga do menino voodoo child
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No Vila Sá, time e torcedores 
têm relação rara no futebol

entrou na briga
 Em Suzano, o CAD derrotou o Ecus por 3 a 1 e voltou a 

sonhar com a próxima fase da quarta divisão. O Diadema 
tem 12 pontos, quatro a menos do que a primeira equipe 
dentro da zona de classificação - o Mauaense.

certo a coisa”, explica o diretor 
da Gang da Vila, a principal tor-
cida organizada.

O show da independente 
Gang da Vila, assim como de 
todos os fãs, impressiona e cati-
va os boleiros. 

“Eu moro em Atibaia, via-
jo pelo menos duas horas para 
chegar até a sede e jogar pelo 

Vila Sá. Tem sido assim nos úl-
timos cinco anos e, quando me 
perguntam do por que desse 
esforço, eu digo para olhar ali, 
para a arquibancada. Dá gosto 
correr para uma torcida dessa”, 
diz o atacante Neto, de 26 anos, 
que se sente como se fosse um 
profissional vestindo a camisa 
do clube.

“A parte financeira acaba 
compensando e a gestão do 
projeto, como aqui no Vila Sá, 
também contagia a gente”, com-
pletou Neto.

Na busca pela final, o adver-
sário será o Guaraciaba no pró-
ximo domingo (12/07), às 11h, 
no campo do Nacional.

“Nos últimos cinco anos che-

gamos em todas as finais em 
Santo André. Eu sabia e sei que 
um novo título para nossa equi-
pe é uma questão de tempo, 
trabalhamos para isso, temos a 
ajuda da comunidade que abra-
ça o time, uma torcida maravi-
lhosa. Vamos continuar lutando 
porque nossa hora chegou”, afir-
mou o presidente Everton Mico.

Os finalistas da Divisão Es-
pecial de Mauá foram defini-
dos no domingo (05/07) ape-
nas após cobranças de pênaltis. 
Mais precisos no momento de-
cisivo, Dragões Nova Mauá e 
Jardim Hélida se classificaram 
para a final.

O Dragões empatou no tem-
po normal com o Belenense 
em 1 a 1. Fuscão abriu o pla-

car logo aos seis minutos, mas 
Rafael empatou para o Belense 
já aos 38 minutos do segundo 
tempo. Nos pênaltis, coube ao 
zagueiro Marcinho fazer o gol 
da classificação do Dragões.

Na partida de fundo no está-
dio Pedro Benedetti, o Hélida 
fez 1 a 0 rapidamente em cima 
do Cruz de Malta, com Vitor. 
Com um chute de fora da área, 

Naldinho igualou o placar. No 
desempate, o Hélida venceu 
por 3 a 2. 

Em Diadema, Estrela Ver-
melha e Sete de Setembro farão 
a decisão da Primeira Divisão. 
Os dois jogos das semifinais 
foram realizados também no 
domingo, no campo do Pira-
porinha - que reúne melhores 
condições para a várzea local.

O Estrela avançou no cam-
peonato mesmo com empate 
contra o Santa Terezinha em 1 
a 1 e o Sete de Setembro despa-
chou o 15 de Julho com vitória 
por 1 a 0.

Em São Caetano, o Nacio-
nal foi campeão no domingo 
da Principal B, após superar 
o FMF por 2 a 1, com gol de 
Bruno Kian. (Redação) 

É quase um ritual. Os joga-
dores do Vila Sá só entram em 
campo depois dos abraços, uma 
oração e a famosa “corrente” 
para a vitória, tudo normal não 
fosse a presença e a participação 
dos torcedores na roda. Rara no 
futebol, a cena foi repetida no 
último domingo (05/07), quan-
do o time do Bairro Camilópo-
lis derrotou o favorito Sacadura 
Cabral por 2 a 1 e se classificou 
para a semifinal da Primeira Di-
visão do futebol amador de San-
to André.

A torcida tem feito a diferen-
ça. Pelas oitavas de final, de ma-
neira surpreendente, o Vila Sá 
passou por cima do Ourinhos 
com uma goleada impiedosa 
por 5 a 0. A receita do sucesso 
passa justamente pela adesão do 
público, que se vê representado 
pela equipe.

Além do encontro pré-jogo, 
alguns membros da torcida vão 
para dentro das quatro linhas 
para receber os atletas, com ban-
deiras e sinalizadores. Ou seja, o 
espetáculo começa bem antes de 
a bola ser rolada.

“O Vila Sá é um time de que-
brada, que de fato representa 
sua quebrada. Aqui temos um 
objetivo e, para alcançá-lo, va-
mos juntos. Assim tem dado 

Marcelo Mendez
esportes@abcdmaior.com.br

Fãs e jogadores se abraçam e fazem ‘corrente’ por vitória antes de cada jogo por Santo andré
amanda perobelli

Torcida do Vila Sá é considerada uma das mais fanáticas do futebol amador no abCd e já viajou com o time até para fora do estado de São paulo

O iNVicTO cAiu
Após 11 jogos de invencibilidade, o EC São Bernardo foi derrotado 
pelo Jabaquara por 1 a 0 no último domingo (05/07). O resultado 
foi ruim, mas o Bernô continua na liderança do grupo 3 da quarta 
divisão do Campeonato Paulista e está praticamente classificado.

Com emoção, mauá e diadema conhecem os finalistas

MORO eM ATiBAiA, 
ViAjO pelO MeNOs 
duAs hORAs pARA 
jOGAR pelO VilA sá. dá 
GOsTO cORReR pARA 
uMA TORcidA dessA

NeTO, jogador do Vila Sá
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Bola no cesto
 Após cinco vitórias, o time feminino de basquete do 

São Bernardo sofreu a primeira derrota na Série A-2 do 
Campeonato Paulista. O revés foi para a Recra no último 
sábado, mas a equipe divide a liderança com o algoz.

Em um intervalo de menos de 
uma semana, terão início os Jogos 
Pan-Americanos de Toronto e 
os Regionais, que neste ano vêm 
para São Bernardo. O Pan é trata-
do como preparação importante 
à Olimpíada de 2016, no Rio de 
Janeiro, e por esse motivo os prin-
cipais atletas do ABCD estarão 
ausentes dos Regionais.

O Pan-Americano começa na 
sexta-feira (10/07) e vai até 26 de 
julho, enquanto a largada para os 
Regionais é no dia 15 e o encer-
ramento dez dias depois.

“Teremos vários desfalques, as 

equipes ficarão enfraquecidas. O 
Regionais perde a importância, 
mas fazemos parte (assim como 
todo o ABCD) de uma região (a 
1ª) mais forte do que as demais”, 
opinou o secretário de Esportes e 
Lazer de São Bernardo, José Ale-
xandre Devesa, falando sobre o 
lado bom da história. 

Quem lamenta mais esse en-
contro de datas é São Caetano, 
que só no atletismo enviará 29 
atletas para o Pan. Referência na 
ginástica artística mundial, Ar-
thur Zanetti será outro desfalque. 
O município ainda estará em São 
Bernardo sem nomes importan-
tes do tênis de mesa e taekwondo.

“Daria para brigar pelo títu-

lo dos Regionais se estivéssemos 
com todos nossos atletas”, avaliou 
o secretário de Esporte e Turismo 
de São Caetano, Severo Neto. 

Não bastassem os Jogos Regio-
nais e o Pan, está em andamento 
na Coréia do Sul a Universíade, 
voltada para nomes promissores 
do esporte.

“A nossa equipe feminina de 
handebol para os Regionais, por 
exemplo, estará desfalcada de cin-
co jogadoras, sendo quatro que 
estão na Coréia e a Celinha (da 
seleção que vai brigar pelo ouro 
no Canadá)”, explicou Devesa.

Apesar das ausências, São Ber-
nardo vai receber cinco mil atletas 
nos próximos dias. 

Com pan, principais atletas do abCd 
serão desfalques nos regionais
Antonio Kurazumi

kurazumi@abcdmaior.com.br

eventos vão acontecer simultaneamente e cidades do abCd estarão enfraquecidas na competição que será realizada em São bernardo

fesTA dO TAeKwONdO
Mais de 1,8 mil atletas participaram no último sába-
do (04/07) do Festival Internacional de Taekwondo, 
realizado em Mauá, e que contou com a presença 
de nomes dos Estados unidos, Coréia do Sul e Chile.

andriS boVo

Fabiana murer vai desfalcar o atletismo de São Caetano nos Jogos regionais


