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ANDriS bOvO

Massa salarial na Região está 
R$ 1,5 bilhão menor este ano
perda deriva das demissões no ano, principalmente nos setores industriais com destaque 
no metal-mecânico, de acordo com pesquisa do Dieese e Fundação Seade. Encontro em 
Diadema nesta sexta-feira pede correção de rumo na economia. PÁGINAS 5 E 11 

mAP rEAbrE com 
ExPoSIção Em 
dIAdEmA PÁG. 13

culturA

mENINo dE trêS
ANoS ESPErA Por 
NovA mEdulA PÁG. 6

cidAdes

SkAtE dE loNA 
SImulA Surf  
No Abcd PÁG. 15

esportes

PSdb E PPS brIGAm 
Por AlckmIN NA 
rEGIão  PÁG. 3

políticA

Mercado do rudge tem 
comida oriental com preço 
camarada. PÁG. 14

No dia em que 4 mil litros de água por segundo começaram a ser retirados da billings para socorrer o Alto tietê, o presidente da Sabesp, Jerson kelman, afirmou que 
a obra do rio Pequeno, braço da represa que será usado para evitar a seca do rio Grande, não é mais vista pela companhia como intervenção emergencial.  PÁG. 7

billings perde 4 Mil litros de águA por segundo
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Crise, precarização 
e reação

A crise econômica vem conseguindo fazer o que 
as bancadas empresariais tentam fazer no Congresso 
desde que a atual Constituição foi promulgada: redu-
zir o valor do trabalho no bolo da riqueza nacional. 
A Pesquisa de Emprego e Desemprego do Dieese 
e da Fundação Seade revela um dado aterrorizante 
do atual momento ao constatar a severa redução da 
massa de rendimento na Região.

Desde o início deste ano, R$ 1,5 bilhão deixa-
ram de circular na economia regional, minando uma 
de suas maiores riquezas. Exatamente a riqueza que 
colocou o ABCD como um dos maiores centros com 
capacidade de consumo do País e na rota dos inves-
timentos da economia terciária. 

Isto é resultado direto das demissões nos setores 
industriais, especialmente no metal mecânico. Os 
programas de demissão voluntária na montadoras, 
por exemplo, têm como foco os trabalhadores em 
final de carreira, aposentados ou perto dela, que de-
pois de muitos anos no trabalho atingiram os topos 
de suas tabelas salariais. É a perda desses postos 
de trabalho que agora faz a diferença e empobrece a 
economia local. 

A comparação com a ação de parte do Con-
gresso Nacional está exatamente aí. São dezenas 
de projetos de lei que visam à precarização, a 
desregulamentação e flexibilização do trabalho 
com o objetivo final de diminuir ainda mais o 
peso  advindo dos salários da renda nacional. 
A fragilidade institucional provocada pelas crises 
política e econômica deixam os setores conver-
sadores ainda mais à vontade de apresentarem 
projetos de caráter arrochante.

Merece destaque, por outro lado, a reação de 
setores da sociedade que exigem uma correção de 
rota. “Cada pacote que sai do ministro Levy (Joaquim 
Levy, da Fazenda) é um atentado aos programas so-
ciais e aos direitos do trabalhadores, que não podem 
assumir a responsabilidade da crise”, pontua Jandira 
Uehara, da CUT, anunciando a reação de sindicalis-
tas e políticos dispostos a exigir com mais ênfase do 
governo federal mudanças para a correção de rumos. 
O que já passou da hora.
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De repente, pessoas
tornam-se cuidadoras

trabalhar é importante nos 
dias de hoje, mas para quem tem 
alguém na família que precisa de 
cuidados fica bem difícil. Ainda 
bem que tem pessoas carinhosas, 
dispostas e com muito amor para 
dar. E assim surge a profissão 
de cuidador, que para alguns é 
bem por acaso.

Foi o que aconteceu com Jor-
ge Luiz Correia, 27 anos. “A prin-
cípio eu era motorista de um se-
nhor e as coisas foram mudando 
em função do seu falecimento. 
passei a cuidar do seu filho, o 
Alexandre. tive que aprender 
muitas coisas, principalmente o 
que ele realmente queria ou gos-
tava, e com o passar do tempo 
fui me aprimorando e hoje, inclu-
sive, sirvo de cupido para tentar 
arrumar uma companheira para 
o jovem.”

procurar é espalhar, falar 
para as pessoas que está procu-
rando até chegar aos ouvidos de 
quem também está à procura. 
“Quando a Dita estava precisan-
do de uma pessoa de confiança 
para ficar com a bruna, ela falou 

entanto empurrar uma cadeira 
de rodas ladeiras abaixo e vol-
tar, passando por calçadas des-
niveladas e até com buracos 
enormes, era bem difícil. Mesmo 
com tantos desafios, tínhamos 
tardes ótimas, passeando, co-
mendo pitanga e amoras e vol-
tando sãs e salvas para casa. 
por fim, os momentos mais es-
peciais eram as nossas conver-
sas e o quanto ela me ajudava, 
muito mais do que eu a ela.”

Atualmente, há cursos de 
formação de cuidadores, mas o 
amor já tem que ir com o aluno.

Denis de Oliveira é microem-
presário e educador físico. Já 
trabalhou em várias áreas e se 
identificou com a Home Angels, 
que é uma franquia no segmen-
to de cuidadores. por ter um fi-
lho com paralisia cerebral, sabe 
muito bem a importância de um 
ser humano cuidando de outro 
ser humano.

para meu ex-marido, que traba-
lhava no mesmo escritório, e ele 
falou para mim. Já se passaram 
17 anos e até me tornei, junto 
com ela e com outros cadeiran-
tes, atriz de teatro”, diz Francis-
ca de Sousa, 51 anos.

Neusa Soares grião, 64 
anos, já estava preparada quan-
do sua irmã disse que tinha uma 
amiga que estava precisando de 
alguém. Foram vários momentos 
especiais, até as festas de ani-
versários preparadas com maior 
carinho pra ela. “Eu fico feliz em 
saber que meu trabalho é bem 
visto por todos.”

Yanileydis Charon Matos, 30 
anos, é cubana e veio para o 
brasil com sua família. O patrão 
do seu namorado tinha uma fi-
lha com paralisia cerebral. “Eu 
falava espanhol e ela nem fala-
va nada, a comunicação foi bem 
difícil, mas conseguimos tanto 
que ela até foi minha madrinha 
de casamento.”

Ser cuidador é oferecer, en-
tre muitas coisas, qualidade de 
vida. Era esse o pensamento de 
Camila tavares, 32 anos. “Sem-
pre propunha algo diferente, no 

samara Andressa del Monte*

*samara Andressa del Monte  é 
jornalista em São bernardo, editora 
da revista MaisdEficiente e teve 
paralisia cerebral. 
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Disputa entre PSDB e PPS 
na Região divide Alckmin 

mento do governador não é o 
mesmo dos tucanos do ABCD.  
Márcio Canutto, coordenador 
do PSDB na Região, afirma 
que não existe nenhuma hipó-
tese de que o governador não 
esteja no palanque das candi-
daturas do partido. 

“O governador tem um par-
tido, que é o PSDB, e ele tem 
de estar junto com os candida-
tos da sua legenda. Onde tiver 
candidatura tucana, o gover-
nador fará campanha para o 
partido”, afirmou.

Canutto citou o exemplo de 
São Bernardo, onde a disputa 
dos aliados será acirrada pelo 
apoio do governador . “O PPS 
é parceiro, mas, neste caso, te-
mos um candidato: Orlando 
Morando. O Alex Manente 
terá de entender, mas Alckmin 
estará na cidade para apoiar o 
Morando”, avaliou.

FiliAndo inelegível?
Ao ser indagado sobre a filia-

ção do ex-prefeito de São Ca-
etano José Auricchio Júnior ao 
PSDB, mesmo o político es-
tando inelegível por conta da 

rejeição das contas de 2011, o 
tucano desconversou. 

“Não tenho essa informa-
ção. Tem de conversar com 
o Pedro Tobias, que é presi-

dente estadual do partido”, 
se limitou a dizer Canutto, 
que saiu ainda sem comen-
tar o enquadramento do ex-
-prefeito de São Caetano na 

lei da Ficha Limpa e ainda a 
sindicância aberta na Secreta-
ria Estadual de Esporte para 
investigar a gestão do aliado 
(2013-2014). 

O governador Geraldo Alck-
min (PSDB) disse nesta quar-
ta-feira (30/09) que não vai 
interferir na escolha das candi-
daturas em cidades do ABCD 
que contam com dois ou mais 
pretendentes à prefeitura alia-
dos ao Palácio dos Bandeiran-
tes, como em São Bernardo, 
onde o deputado estadual 
Orlando Morando (PSDB) é 
pré-candidato e já tem como 
adversário o deputado federal 
Alex Manente (PPS). O mes-
mo ocorre em Santo André, 
com as pré-candidaturas de 
Paulinho Serra (PSDB), Rai-
mundo Salles (PPS) e Aidan 
Ravin (PSB), partido que con-
ta com o cargo de vice-gover-
nador do Estado.  

“Não pretendo conversar. 
Governador não cuida de 
eleição”, se limitou a dizer 
Alckmin, que deverá ter difi-
culdades para definir em qual 
palanque estará presente na 
Região. 

No entanto, o posiciona-

gislayne Jacinto
gislayne@abcdmaior.com.br

tucano diz que diálogo tem de ser promovido pelo partido e não pelo governador do Estado  

política
Homenagem na Assembleia

 Na última sexta-feira (25/09), o deputado estadual Luiz Fernando 
(PT) presidiu solenidade em homenagem à Cultura Gospel, realizada 
na Assembleia Legislativa. 

Futebol Sustentável

Dia 04/10
Domingo - 16h 

Estádio 
Anacleto Campanella

Promoção Válida para os primeiros  5.000 ingressos.

Ponto de Troca
 Estádio Anacleto Campanella

Realização:

Troque 02 Garrafas
Pet por 01 Ingresso

Futebol Sustentável JOGO DECISIVO!!!   Campeonato Brasileiro - Série D

Coruripe - AL

X

São Caetano - SP

rODrigO piNtO

governador diz que não vai interferir, mas ainda não sabe em qual palanque estará durante as eleições de 2016 no AbCD
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Depois da audiência pública 
tumultuada sobre o Plano Di-
retor no auditório da Prefeitura 
de Diadema, nesta terça-feira 
(29/09), o MP (Ministério Pú-
blico) recebeu representação 
contra cinco vereadores e o 
secretário municipal de Habi-
tação, Eduardo Monteiro. O 
pedido partiu do conselheiro do 
Comdema (Conselho Munici-
pal de Defesa do Meio Ambien-
te) Virgílio Alcides de Farias, 
acusando ter sido organizada 
uma “emboscada” à entidade 

durante a reunião.
O objetivo do encontro, su-

gerido pelo MP, foi buscar um 
consenso entre vereadores, o go-
verno do prefeito Lauro Michels 
(PV) e movimentos de moradia 
com o Comdema, que ingres-
sou com ação na Promotoria 
pela anulação da votação do 
Plano Diretor no Legislativo. A 
justificativa para o inquérito ci-
vil, apresentado à promotora de 
Meio Ambiente Cecília Maria 
Denser de Sá, foi de que a a re-
dação deveria antes passar pelo 
conselho do Comdema para 
deliberação, com base na  Lei 
Orgânica do Município.

Virgílio esteve na audiência 
pública ao lado do também 
conselheiro Francisco de Assis 
Cardoso e do presidente da en-
tidade, Luiz Rodolfo Medeiros. 
Os três foram alvos de críticas 
pesadas de parlamentares e do 
secretário. 

Em nota, a Prefeitura  infor-
mou que o secretário de Habi-
tação desconhece a acusação de 
Virgílio ao MP. O responsável 
pela Pasta disse ainda que o rela-
tório da  audiência já foi envia-
do à Promotoria e o projeto será 
votado na Câmara deve votar a 
matéria na sessão desta quinta-
-feira (01/10). 

Conselheiro do Comdema denuncia 
vereadores e secretário à Justiça
bruno coelho
bruno@abcdmaior.com.br

virgílio Alcides classifica audiência do plano Diretor de Diadema como “emboscada” e cita ameaças proferidas por políticos
rODrigO piNtO

projeto está para ser votado pela Câmara, mas sessão desta quinta deve ser tensa

Mais um candidato em diadema?
 Pré-candidato à Prefeitura de Diadema, o vereador Vaguinho do Conselho teve ato 

de filiação no PRB realizado na noite desta quarta-feira (30/09), na Câmara. Antes, o 
parlamentar estava no PSB.

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 !

Estamos Cadastrando Pacientes para Implantes Dentários 

Após sair do pt, Márcio Chaves diz que não apoiará Clovis volpi
Agora no comando do PSD 

de Mauá, o ex-vice-prefeito 
Márcio Chaves confirma que 
pode retornar ao cenário eleito-
ral da cidade como candidato à 
Prefeitura em 2016. O dirigente 
saiu oficialmente do PT nesta 
terça-feira (29/09), mas disse 
que aceitou a nova legenda por 
estar no arco de alianças da pre-
sidente Dilma Rousseff (PT). 
O ex-petista também negou a 

intenção de ser vice na chapa 
encabeçada por Clóvis Volpi 
(PSDB) ao comando do gover-
no mauaense.

A transferência de Márcio ao 
PSD foi tratada diretamente com 
o ministro das Cidades, Gilberto 
Kassab (PSD), a fim de reestru-
turar o partido em Mauá. “Optei 
pelo PSD porque está no arco de 
alianças do PT e numa Pasta im-
portante no governo Dilma. Fui 

convidado pela experiência de 
gestão e articulação. O meu dese-
jo central é ser candidato a prefei-
to e ter uma boa chapa de verea-
dores pelo partido”, pontuou.

De acordo com pessoas pró-
ximas a Márcio, a saída do PT 
se deu por discordâncias com o 
prefeito Donisete Braga (PT), 
que disputa reeleição no próximo 
ano e abriu espaço no comando 
do Paço a aliados de outros par-

tidos. O ex-vice-prefeito, porém, 
nega atritos. “Diferentemente de 
muitos, não deixo o PT por opor-
tunismo. O partido é importante 
para o Brasil e não estou magoa-
do. Mas acredito que o momento 
atual exige novas formas de inter-
locução com as entidades sociais e 
jovens”, resumiu.

Márcio negou que tenha 
conversado com Volpi sobre a 
possibilidade de ser candidato a 

vice-prefeito na chapa liderada 
pelo tucano. O novo coman-
dante do PSD local assegurou 
que se encontrou apenas com 
Kassab e em nenhum momento 
se reuniu com o pré-candidato 
do PSDB. 

Pelo PT, Márcio foi vice-prefei-
to nas duas primeiras gestões de 
Oswaldo Dias (PT), entre 1997 
a 2004. 

(bruno coelho)
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de volta aos trabalhos
 Após cancelar a sessão devido à morte de um ex-vereador, a Câ-

mara de Santo André retoma os trabalhos nesta quinta (01/09) e 
vota dois projetos do Executivo. 

bArbA eM Ação
Na última terça-feira, o deputado estadual Teonilio Barba (PT) usou 
a tribuna para criticar a propaganda partidária do PSDB, divulgada 
na TV, que teria pregado o golpe e atentado a democracia. 

CUT e petistas criticam ajuste 
e defendem retorno às bases

Sindicalistas da CUT (Cen-
tral Única dos Trabalhadores) 
e integrantes do PT se reú-
nem nesta sexta-feira (02/10), 
às 19h, na sede do partido em 
Diadema, para debater sobre 
a política econômica de ajus-
te fiscal adotada pela presi-
dente Dilma Rousseff (PT) 
e o retorno às bases sociais 
do partido. O encontro con-
centrará críticas ao ministro 
da Fazenda, Joaquim Levy, 
quanto aos cortes de investi-
mentos em programas sociais 
e alta dos juros, que tem pre-
judicado as camadas mais ca-
rentes da população.

Com o tema “PT de volta 
para os trabalhadores”, a reu-
nião discutirá os rumos ado-
tados pelo governo federal e o 
desejo de mudança na política 
econômica. “Cada pacote que 
sai do ministro Joaquim Levy 
é um atentado aos programas 
sociais e aos direitos dos tra-
balhadores, que não podem 
assumir a responsabilidade da 
crise. Existem outras formas 
de combatê-la, como a taxação 

bruno coelho
bruno@abcdmaior.com.br

Sindicalistas e integrantes do partido pedem mudanças em debate na cidade de Diadema

Câmara de São bernardo aprova doação de terreno para habitação
Os vereadores de São Ber-

nardo aprovaram por unani-
midade durante a sessão da 
Câmara desta quarta-feira 
(30/09) a doação de uma área 
de 2,6 mil metrôs quadrados 
para construção de moradias 
populares na Vila Esperança. 
Serão construídas 176 apar-
tamentos por meio da Caixa 
Econômica Federal.  Outro 
projeto, que também trata-
va de doação de um terreno 
não teve consenso, sendo a 
votação adiada para próxima 
semana. 

O motivo para o adiamen-
to do segundo projeto de lei 
foi a falta de consenso para a 
aprovação de 30 requerimen-
tos dos vereadores. Ou seja, 
o adiamento não se deu pelo 
mérito do projeto de lei. No 
meio do desentendimento, 
oposicionistas chegaram a 
trocar ofensas. Pery Cartola 
(Solidariedade), aos berros, 
acusou Julinho Fuzari (PPS) 
de não cumprir o “combina-
do” e se negou assinar o acor-
do de lideranças.  

Para o presidente da Câma-

ra, José Luis Ferrarezi (PT), 
a disputa eleitoral de 2016 e 
as tratativas de alianças têm 
dificultado o debate na Câ-

mara.  “A tensão pré-eleitoral 
está na cabeça dos vereadores. 
Ainda mais que a janela para 
troca de partido ficou aberta 

até março. Tudo isso reflete 
na Câmara e nas votações. É 
normal.” 

(karen marchetti)

das grandes fortunas”, disse a 
diretora executiva da entidade 
Jandyra Uehara.

O manifesto da CUT foi 
lançado em junho, durante o 
5º Congresso do PT realizado 
em Salvador (BA), atacando 
principalmente a política de 
ajuste fiscal, como a redução 
da participação do Estado no 

setor econômico e cortes de 
investimentos em áreas como 
Educação e Saúde. Na avalia-
ção dos organizadores do de-
bate em Diadema, o governo 
se afastou de setores da socie-
dade que ajudaram a reeleger 
Dilma no segundo turno da 
eleição presidencial de 2014.

Os sindicalistas citam como 

exemplo a sanção de Dilma 
à Medida Provisória que res-
tringe os direitos trabalhistas 
para o uso do seguro desem-
prego. Com as novas regras 
promulgadas pela presidente, 
em junho, o trabalhador tem 
direito ao seguro-desemprego 
se tiver trabalhado por pelo 
menos 12 meses nos últimos 

18 meses. Antes, o período 
mínimo exigido era de seis 
meses. Cortes em programas 
sociais, como o Minha Casa, 
Minha Vida, PAC (Programa 
de Aceleração do Crescimen-
to) e modelos de investimen-
tos no setor educacional tam-
bém estão entre a críticas de 
integrantes da legenda. 

rODrigO piNtO
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A vida do pequeno Felipe Mar-
tins da Silva, de três anos, mu-
dou drasticamente nos últimos 
meses. O menino agitado, fã de 
super-heróis e desenhos anima-
dos, passa boa parte dos dias en-
tre idas e vindas a hospitais após 
ser diagnosticado com síndrome 
hemofagocítica. A doença afeta 
o sistema imunológico do garoto 
de São Bernardo, que aguarda por 
transplante de medula óssea para 
retomar a rotina junto à família. 

Tudo começou em abril deste 
ano, mesmo mês em que Felipe 
completou três anos. Manchas 
vermelhas pelo corpo do menino 
chamaram a atenção dos pais, que 
decidiram levá-lo ao hospital. No 
local, foram informados de que se 
tratava de uma urticária alérgica. 

Febre AltA
“Ele ficou internado e quando 

voltou para casa teve febre muito 
alta e o levamos  de volta ao hos-
pital”, relatou o pai, o operador 
industrial Luciano Antônio da 
Silva. O diagnóstico de síndrome 
hemofagocítica veio em junho, 
após os médicos observarem al-
terações no hemograma, exame 
que analisa os glóbulos vermelhos 
e brancos, além das plaquetas. 

Geisa Souza, hematologista 
do Hospital e Maternidade Dr. 

Christóvão da Gama, de Santo 
André, explica que a síndrome 
pode ser confundida com doen-
ças reumáticas, o que dificulta o 
diagnóstico. De acordo com a 
médica, o paciente deve preen-
cher ao menos cinco de oito crité-
rios para que a doença seja detec-
tada com maior precisão. “Entre 
os critérios estão febre persistente, 
palidez, alteração no hemograma 
e alteração na função hepática.” 

No último dia 12 de setembro, 
Felipe teve que ser novamente in-
ternado em hospital da Capital, 
onde permanece sem previsão de 
alta. Além dos cinco antibióticos 
que toma diariamente, o garoto 
passa por sessões semanais de qui-
mioterapia. Enquanto isso, Lucia-
no e a esposa, Ana Paula Martins, 
31, se revezam entre o hospital e a 
residência no Bairro Jordanópolis, 
onde moram os outros dois filhos 
mais velhos, de 12 e 8 anos. 

Menino de três anos aguarda 
por transplante de medula óssea 
rosângela dias
rosângela@abcdmaior.com.br

Felipe Martins da Silva, de S. bernardo, entrou para lista de espera após ser diagnosticado com síndrome que afeta sistema imunológico 

Mobilidade é discutida na Federal do Abc
 A UFABC em São Bernardo recebeu nesta quarta-feira (30/09) a apresentação de 

pesquisas sobre mobilidade urbana na Grande São Paulo. Além de alunos da universidade, 
a apresentação contou com a presença de alunos da USCS (Universidade de São Caetano).

cidades

AMANDA pErObELLi

O pai de Felipe, Luciano Antônio da Silva, com a foto do menino, que está hospitalizado na Capital devido à baixa imunidade

Família lança campanha “vamos ajudar o Felipe”
Toda a família já passou por 

exames de compatibilidade, mas 
o resultado foi negativo. Diante 
disso, a família lançou a campa-
nha “Vamos ajudar o Felipe” para 
auxiliar na captação de possíveis 
doadores, com shows beneficen-
tes e caravanas até a Santa Casa de 
São Paulo, onde fica o hemocen-
tro responsável pelo cadastro de 

doadores de medula mais próxi-
mo ao ABCD. “Nossa intenção é 
levar as pessoas a fazerem o exame 
do sangue e curar o meu filho.” 

A campanha chegou até o 
SMABC (Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC), que levará um 
grupo até o hemocentro em São 
Paulo na manhã desta quinta-fei-
ra (01/10). “Vamos ter perua para 

levar e trazer as pessoas. Sabemos 
que a categoria é solidária quando 
chamada para participar de ações 
sociais como essa e não temos dú-
vida de que a participação será a 
maior possível”, ressaltou a dire-
tora executiva do sindicato, Ana 
Nice Martins de Carvalho.

A medula óssea é um tecido lí-
quido gelatinoso localizado no in-

terior dos ossos onde são produ-
zidos os componentes do sangue, 
incluindo os leucócitos, que atu-
am na defesa do organismo. No 
transplante, a medula doente é 
substituída por células saudáveis, 
que podem vir tanto do sangue 
de cordão umbilical como do san-
gue de um doador geneticamente 
compatível.   
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Obra do Rio Pequeno não é
necessária agora, diz Sabesp

secAr
“A política estadual não é criar 

um equilíbrio, mas sim secar o 
que tiver pela frente”, analisou 
Hamilton Rocha, membro do 
coletivo Luta pela Água. O receio 
dos ambientalistas é que aconteça 
com o braço Rio Grande o mes-
mo que ocorreu com os sistemas 
Cantareira e Alto Tietê. 

“Um foi secando após o outro 
e o Estado não está preocupado 
com isso. Enquanto tiver o que 
secar, eles vão secar”, comentou 
Rocha. Para ele, o governador 
Geraldo Alckmin (PSDB) e a 
Sabesp ainda apostam nas chu-
vas. “Eles acreditam que a chuva 
do próximo período vai remediar 
a situação e em paralelo a isso o 
rodízio disfarçado segue velado”, 
destacou. 

interligAção 
Conforme as placas de sina-

lização das obras, os serviços 
para transpor as águas do Rio 
Pequeno para o Rio Grande, no 

trecho de São Bernardo, foram 
iniciados em 6 de julho e po-
dem levar 180 dias para ser fi-
nalizados. A interligação é feita 
por canal e túneis: um que passa 
sob a estrada Ribeirão Pires e 
outro que passará embaixo do 
km 35,8 da rodovia Índio Ti-
biriçá. Atualmente, os trabalhos 

estão centrados nos túneis. No 
trecho que passará por baixo da 
rodovia já havia dois túneis, mas 
um terceiro está sendo escavado 
para aumentar a vazão da água.

Quando a obra estiver pronta, 
outra preocupação dos especialis-
tas está na capacidade de recarga 
do Rio Pequeno, que seria de 

apenas dois metros cúbicos por 
segundo, de modo que a Sabesp 
teria de continuar a puxar os ou-
tros dois metros cúbicos do braço 
Rio Grande ou da parte central da 
Billings, uma vez que o braço Rio 
Pequeno possui uma interligação 
direta com a parte mais poluída 
da represa do ABCD.  

De acordo com o presiden-
te da Sabesp (Companhia de 
Saneamento do Estado de São 
Paulo), Jerson Kelman, a obra 
do Rio Pequeno, braço da re-
presa Billings que será usado 
para reforçar e evitar a seca do 
braço Rio Grande, não é mais 
vista pela companhia estadual 
como intervenção emergencial. 
A afirmação foi feita nesta quar-
ta-feira (30/09) em Rio Grande 
da Serra, mesmo dia em que 
o manancial responsável pelo 
abastecimento de São Bernardo, 
Diadema e 50% de Santo An-
dré passou a levar 4 mil litros de 
água por segundo para socorrer 
o sistema Alto Tietê. 

 “A obra do Rio Pequeno não 
é necessária agora, porque o Rio 
Grande tem muita água armaze-
nada”, afirmou Kelman. O presi-
dente da Sabesp ainda assegurou 
que os moradores do ABCD 
atendidos pela ETA Rio Grande 
(Estação de Tratamento de Água) 
não ficarão sem água. “São 90 
bilhões de litros de água, o que 
é suficiente para abastecer o Alto 
Tietê e não deixar o ABCD sem 
água. Pelo menos, por hora”, ar-
gumentou. A obra de interligação 
do Rio Pequeno com o Rio Gran-
de, realizada em São Bernardo, 
não tem data para ser entregue. 

Conforme especialistas ouvidos 
pelo ABCD MAIOR, o braço 
Rio Grande tem capacidade de 
armazenar 112 bilhões de litros 
de água, mas nesta quarta operava 
com nível de 85 bilhões de litros. 
Pelas estimativas, o reservatório 
tem capacidade de recarga para 
os 5,5 metros cúbicos por segun-
do, que já é usado na estação de 
tratamento que abastece parte 
do ABCD e 250 mil pessoas dos 
bairros Americanópolis e Pedrei-
ra, na Capital. Sem um reforço, o 
braço Rio Grande pode secar em 
seis meses. 

claudia Mayara
mayara@abcdmaior.com.br

Desde o início, intervenção tem o objetivo de reforçar e evitar seca do braço rio grande, na billings

parque tem 60% das obras concluídas em Mauá
 O Parque da Juventude de Mauá já está com 60% das obras finali-

zadas. Quadras poliesportivas, pistas de caminhada, bicicross e skate, 
além dos vestiários, estão entre as etapas mais adiantadas.

doAção de leite HuMAno
O Banco de Leite Humano do Hospital da Mulher, em Santo 
André, inicia nesta quinta-feira (01/10) campanha de incentivo 
à doação. Leia mais em www.abcdmaior.com.br.

ANDriS bOvO

vazamento nos dutos forçou o adiamento da inauguração da obra, que seria no período da manhã, para o fim da tarde desta quarta-feira em rio grande da Serra

Após adiamentos, obra é entregue
Na tarde desta quarta-feira 

(30/09), o governador Geral-
do Alckmin (PSDB) esteve no 
Bairro Rebizzi, em Rio Grande 
da Serra, para apertar o botão 
de acionamento das bombas 
que deu início à transposição das 
águas do braço Rio Grande, na 
represa Billings, para a represa 
Taiaçupeba, do sistema Alto Tie-
tê. O evento, que seria realizado 
na manhã desta quarta, precisou 
ser adiado devido a vazamentos e 
problemas técnicos ao longo dos 
9 km de dutos que interligam os 

dois sistemas. 
O problema mais grave ocor-

reu na avenida Guilherme Mon-
teiro Pinto,  em Rio Grande da 
Serra, onde equipes da Sabesp 
trabalharam desde as 6h da ma-
nhã de quarta para conter um 
vazamento submerso. Mergu-
lhadores e um guindaste foram 
usados na operação.  “Este é o 
início das fases de testes, então é 
comum aparecerem problemas, 
mas estamos corrigindo tudo”, 
justificou o superintendente de 
Gestão de Empreendimentos da 

Diretoria Metropolitana da Sa-
besp, Guilherme Paixão.

Desde o início a obra, de R$ 
130 milhões em investimento, é 
cercada de problemas e com li-
cenças ambientais a toque de cai-
xa. A falta de EIA/Rima (Estudo 
e Relatório de Impacto Ambien-
tal) é criticada por ambientalistas 
e virou alvo de investigação pelo 
Ministério Público. Além disso, 
ocorreram vários danos ambien-
tais, entre eles o aterro de parte 
da represa e a morte de capivaras 
em Rio Grande da Serra.  
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“Não podemos ignorar a violência e  
o preconceito nas salas de aula”

ABCD MAIOR: Um dos 
pontos de embate em torno 
dos planos educação foi 
a abordagem da palavra 
“diversidade”, que acabou 
despertando a atenção de 
grupos religiosos. Assim, 
na maioria das câmaras 
e assembleias legislativas 
houve a retirada desse termo. 
Na sua avaliação, houve 
retrocesso?
ANA PERUGINI -  Retro-
cesso não, pois tudo que faz 
as pessoas refletirem não pode 
ser retrocesso. O que falta é 
conhecer o que é diversidade. 
Eu sou cristã e precisamos res-
peitar as pessoas. E o respei-
to vem da escola. Devemos, 
nas salas de aula, continuar a 
aprender a respeitar as pesso-
as. Eu tenho respeitado quem 
pensa diferente de mim. Ago-
ra, o que não podemos igno-
rar, é a questão do  bullying 
e do racismo dentro das esco-
las. A criança não se comporta 
como um adulto. Ela fica cala-
da e muitas vezes acaba saindo 
da escola. A maldade é apren-
dida e precisa ser combatida, 
mas a bondade também pode 
ser aprendida. O Parlamento 
deve colocar suas ideias. 

Como a senhora enxerga a 
Educação no Estado de São 
Paulo e a forma do PSDB 
trabalhar no setor?
Em relação a São Paulo, o pro-
blema é a forma de construir 
a política, sem ouvir as enti-

dades de classe, sem ouvir os 
educadores que estão nas es-
colas no dia a dia. Os reflexos 
disso são as greves, que cau-
sam prejuízo. Essa é a grande 
preocupação que devemos ter.

O Plano Nacional de 
Educação estabelece que a 
Base Nacional Curricular 
comum da educação básica 
deve estar concluída até 
junho de 2016. A senhora 
acredita que dois anos serão 
suficientes para discutir os 
sérios problemas da educação 
básica no País?
Não estamos começando do 
zero. O governo do PT teve 
mudanças profundas na edu-
cação brasileira, com a institu-
cionalização da educação in-
fantil, obrigação de frequência 
na escola, piso salarial, entre 
outros. Não é preciso pressa 
para cumprir até 2016.

A crise econômica pode afetar 
os projetos para Educação?
Qualquer crise econômica 
pode afetar, mas precisamos 
garantir que os recursos do 
pré-sal, no regime de parti-
lha que assegura a soberania 
do País, seja mantido. Essa 
é a defesa que devemos fazer 
com e não devemos aceitar 
nada contra isso. Eu me lem-
bro o que ocorreu com a Vale 
do Rio Doce. Então garantir 
que esses recursos cheguem 
na Educação é imprescindível 
para que não haja retrocesso. 

E o projeto do senador José 
Serra (PSDB-SP), que revoga 

a participação obrigatória 
da Petrobras no modelo 
de exploração de partilha 
da produção de petróleo 
na camada pré-sal, é uma 
ameaça aos investimentos 
previstos na Educação?
Essa é a preocupação. Hoje, 
nosso País tem um Plano 
Nacional de Educação que 
foi construído de forma par-
ticipativa com todos os entes 
federativos e temos recursos 
para aplicá-lo. O problema 
é quando alguns pensamen-
tos abalam nossa soberania; 
quando a crise política ins-
talada é maior que o proble-
ma econômico. É nisso que 
devemos conversar muito 
com a sociedade. Hoje, onde 
vou encontro alunos do Pró-
-Uni e o jovem tem a opção 
de fazer a faculdade. É bom 
lembrar que nem sempre foi 

assim no Brasil.

O Plano Nacional de 
Educação estabelece que a 
educação em tempo integral 
alcance pelo menos 50% das 
escolas públicas, de forma a 
atender 25% dos alunos da 
educação básica até 2024. 
No entanto, a educação em 
período integral também 
exige reestruturação das 
escolas. Temos esse cenário 
na rede estadual?
Se houver participação dos 
educadores e dos entes federa-
tivos não perdemos o foco na 
educação. Não vejo problemas 
nisso. A questão da estrutura 
pode ser um problema.
O problema é não ouvir os 
educadores e pais. Veja como 
ocorre a reforma do ensino 
básico no Estado de São Pau-
lo, por meio de comunicado 

aos professores. Não vivemos 
numa ditadura e sim uma de-
mocracia que estabelece parti-
cipação de todos os setores da 
sociedade.

O PNE (Plano Nacional 
de Educação ) também tem 
como meta universalizar, até 
2016, a educação infantil na 
pré-escola para as crianças de 
4 a 5 anos de idade. Como 
está o  cumprimento dessa 
meta?
O governo federal tem cons-
truído creches, mas a União 
não pode fazer isso isolada-
mente. É preciso que municí-
pios e estados tenham respon-
sabilidade e nos auxiliem. O 
que chama a atenção é que no 
norte e nordeste temos índi-
ces bem diferentes de entrada 
de crianças nas escolas. É um 
exemplo para todo o Brasil.

DivuLgAçãO

Deputada é integrante da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e acredita que debate não é retrocesso

Em entrevista ao ABCD MAIOR, a deputada federal Ana Perugini 
(PT-SP), que integra a Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados, lamentou que grupos religiosos tenham conseguido 
retirar o termo “respeito à diversidade e ao gênero” na maior 
parte dos planos de educação aprovados pelas cidades e estados 
brasileiros. “O que falta é conhecer o que é diversidade. Eu sou 
cristã e precisamos respeitar as pessoas”, advertiu a deputada. 
Sobre a Educação pública no Brasil, Ana espera a manutenção 
da verba que será destinada ao setor diante da exploração do 
pré-sal e crítica propostas como a do senador José Serra (PSDB), 
que pretende entregar o petróleo brasileiros aos interesses 
internacionais. 

bruno coelho
bruno@abcdmaior.com.br

entrevista
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Câmara aprova fórmula 
85/95 para aposentadoria

idade atingir 85. Por exemplo, 
uma mulher que tem 53 anos 
poderá se aposentar com o cál-
culo integral de seu benefício se 
tiver contribuído por 32 anos 
(53 mais 32 igual a 85). No 
caso do homem, o tempo de 
soma à idade deve atingir 95, 
sendo 35 anos de contribuição, 
no mínimo.

Depois de 2018 a soma 
muda. O texto aprovado au-
menta um ponto na fórmula a 
cada dois anos. Assim, passa a 
ser 86 para a mulher e 96 para 
o homem em 2019; 87/97 em 
2021; 88/98 em 2023; 89/99 

em 2025; e 90/100 a partir de 
janeiro de 2027 em diante.

O aumento da soma de idade 
não atende à reivindicação dos 
trabalhadores. A CUT defende 
a regra 85/95 sem a progressivi-
dade. Vários deputados fizeram 
emendas para aumentar a pro-
gressividade, o que estendeu a 
validade da 90/100 de 2022 
para 2027. “Mas o que nós 
estamos trabalhando, além do 
fim do fator, é para derrubar 
a progressividade”, afirmou o 
secretário-adjunto de organiza-
ção e política sindical da CUT, 
Valeir Ertle. 

A Câmara dos Deputados 
aprovou a Medida Provisória 
676/15 que permite, até 2018, 
a aposentadoria pela fórmula 
85/95. Ela permite que o traba-
lhador se aposente sem a redu-
ção salarial imposta pelo fator 
previdenciário.

Pela nova regra, a mulher 
que tiver 30 anos de contribui-
ção para a Previdência Social 
poderá se aposentar sem a re-
dução provocada pelo fator se 
a soma da contribuição e da 

redação
pauta@abcdmaior.com.br

Sistema valerá até 2018; depois disto, mesmo tipo de cálculo terá progressividade a cada dois anos

nacional
depois dos euA, escândalo da volks chega na europa

 O grupo Volkswagen anunciou nesta quarta-feira (30/09) que 
a França tem 948.064 veículos equipados com o dispositivo que 
manipula dados de emissões de gases poluentes.

LuLA MArQuES/FOtOS pubLiCAS

 Congresso aprovou proposta de consenso com governo, mas não com trabalhadores
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A alimentação dos animais é 
cada vez mais incrementada e a 
tendência de introduzir produ-
tos do cotidiano do dono ao cão 
ou gato fez surgir a Pet Bonosso, 
uma rede de franquia especiali-
zada em petiscos. Miniaturas de 
ovo frito, coxinha de frango, ca-
chorro quente, banana e pirulito 
são algumas das 80 novidades no 
recém inaugurado quiosque no 
shopping São Bernardo Plaza.

De acordo com o sócio-pro-
prietário da loja, Matheus Barros, 
o modelo de quiosque varia de 6 a 
8 metros quadrados, tendo como 
investimento na franquia de R$ 
115 mil, o que inclui a abertura 
da empresa, projeto arquitetôni-
co, quiosque, instalações de equi-
pamentos, estoque inicial de 16 
mil itens, além do marketing de 
inauguração.

“O nosso negócio está inserido 

em dois mercados muito promis-
sores no Brasil: o de franquias e 
o de animais, e isso faz com que 
tenhamos bons retornos”, disse 
Barros. O faturamento do setor 
de franquias cresceu 7,7% em 
2014, de acordo com dados da 
ABF (Associação Brasileira de 
Franchinsing), e o mercado pet 
no País avançou 8,2% no mesmo 
ano, segundo levantamento da 
Abinpet (Associação Brasileira da 
Indústria de Produtos para Ani-
mais de Estimação).

Um dos fatores que o empre-
endedor aponta para o sucesso 
dos itens voltados aos animais 
de estimação é que os donos têm 
cada vez mais considerado os pets 
como membros da família, logo o 
tratamento é diferenciado, inclu-
sive na alimentação. No entanto, 
mesmo com o lançamento re-
cente da marca, a Pet Bonosso já 
prepara novidades para os próxi-
mos meses. Trata-se de uma linha 
de petiscos orgânicos para cães e 

gatos feitos com a farinha natural 
do alimento, como cenouras e be-
terrabas. “Muitos animais, princi-
palmente os mais de mais idade, 
demandam mais cuidados com 
a saúde e adquirem restrições a 
alguns produtos”, aponta Barros.

Outra aposta é a ampliação da 
linha de sorvetes e a introdução 
de cerveja exclusiva para cachor-
ros. Os petiscos são vendidos por 
peso, sendo R$ 5,99 o valor a 
cada 100 gramas fixo para todos 
os itens, excluindo os bichos de 
pelúcia e potinhos já com fecha-
dos, além dos potes de sorvete. 
De acordo com o sócio-proprie-
tário, os petiscos não possuem 
nenhuma contra indicação, além 
de ser recomendado o consumo 
após três meses de vida do animal, 
além de não substituir a refeição.

O quiosque Pet Bonosso fica 
no São Bernardo Plaza e funciona 
de segunda a sábado, das 10h30 
às 22h30, domingos e feriados, 
das 12h às 20h. 

petiscos criativos para cães e gatos 
é aposta de nova empresa de SbC
iara voros
iara@abcdmaior.com.br

A pet bonosso inaugurou quiosque em São bernardo e já está com planos para o futuro quando passará oferecer alimentos orgânicos
rODrigO piNtO

Matheus mostra alguns dos petiscos da bonosso e a boa perspectiva de negócios 

Apl de Ferramentaria busca formalização
 Empresários do APL (Arranjo Produtivo Local) de Ferramentaria do ABC começaram 

a elaboração do estatuto social do grupo para a formalização jurídica do APL. Um dos  
objetivos é conseguir maior autonomia para o Arranjo

economia

O maior desafio do governo é 
a reconstrução da base política. 
Toda a engenharia de redução 
dos Ministérios e reforma minis-
terial obedece à matemática polí-
tica: quantos votos valem.

Dos 32 vetos da presidente às 
propostas que criavam despesa, 
o Congresso manteve 26. Só 
não manteve todos porque, ao 
perceber que seria derrotada, a 
oposição se retirou do campo de 
batalha.

É um sinal de melhoria da arti-
culação política.

Na sexta-feira, durante hora e 
meia o Ministro do Planejamen-
to Nelson Barbosa expôs a esse 
colunista a lógica econômica que 
amarra as ações de governo e 
que permitem vislumbrar a saída 
do túnel, desde que o quadro po-

lítico continue sob controle.

A primeira etapa foi dos ajustes 
iniciais em três frentes

Ajuste externo, com o realinha-
mento de câmbio, recuperação 
do saldo comercial e queda no 
déficit em conta corrente.

Realinhamento de preços, com 
o ajuste dos preços defasados 
que resultaram em altas na infla-
ção que começam a ser absorvi-
das. 

Ajuste fiscal, mais lento porque 
envolve orçamento, negociações 
com o Congresso etc. Segundo 
Barbosa, o pacote enviado pelo 
governo significou uma economia 
da ordem de R$ 134 bilhões, dos 
quais 81% do lado da Despesa.

Parte dos recursos cortados 
deverão ser supridos por outras 

fontes de financiamento. Barbo-
sa rebate os críticos que julgam 
que a mudança de fonte tornará 
inócuos os cortes.

Ele dá o exemplo da saúde. No 
orçamento estavam previstos R$ 
42 bilhões de orçamento e 3,8 
bilhões de emendas parlamenta-
res. Agora o governo vai levantar 
todas as emendas, bater com o 
orçamento e cortar aquelas em 
duplicidade. Ficarão 38,2 bilhões 
de recursos orçamentários e 3,8 
bilhões em emendas.

As próximas medidas contem-
plarão ajustes fiscais estruturais.

Do orçamento público, só 10% 
são contingenciáveis. E os dois 
grandes itens de despesa são 
pessoal e previdência.

O ajuste demandará as seguin-
tes estratégias:

Do lado do funcionalismo, 
acordos a serem negociados com 
órgãos da categoria.

Do lado da Previdência, medi-
das visando o longo prazo e dis-
cutidas em um fórum nacional.

Há também uma agenda tribu-
tária, com o Pis/Cofins e o Super-
simples, tocada pelo Ministro da 
Fazenda Joaquim Levy.

O gatilho para a volta dos in-
vestimentos, segundo ele, será 
quando ocorrer a queda das ta-
xas de juros longas.

A taxa de juros real ex post (isto 
é, do passado) foi de 2,6%, resul-
tante de uma taxa Selic de 12,4% 
e um IPCA acumulado de 9,5%. 
A taxa de juros real ex ante (isto 
é, dos próximos 12 meses) está 
em 8,1%, resultado de um DI pré 

de 12 meses de 14,2% e de um 
IPCA de 6,1%.

É um spread elevado, onde 
está embutida a taxa de risco.

Á medida em que ficar clara a 
queda do IPCA – e a solidez fis-
cal – a tendência será uma queda 
acentuada do DI, provavelmente 
em meados do próximo ano, de-
flagrando os investimentos priva-
dos. E com a ajuda de um real 
barato e Taxas Internas de Retor-
no na faixa de 10% ao ano.

Há o risco de, antes disso, 
ocorrer o chamado efeito engar-
rafamento nas dúvidas das em-
presas: as que correram mais te-
rão que brecar e reestruturar suas 
dívidas e encontrarão pela frente 
o mercado desabando, os atra-
sos nos pagamentos do Estado e 
o mercado de crédito bloqueado.

DiNHEirO vivO   pOr luis nAssiF

A luz no fim do túnel, segundo nelson barbosa
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Demissões no ABCD em 2015 
atingem os maiores salários

Para Loloain, a queda do vo-
lume de massa de rendimento é 
preocupante para para a retomada 
da economia local. “Com o poder 
de compra menor, a população 
consome menos produtos e ser-
viços. Desta maneira, os estoques 
continuam elevados, e a indústria 
produzindo menos, consequen-
temente os setores continuam fe-
chando vagas”, disse. 

deseMprego
A taxa de desemprego  apre-

sentou um ligeiro aumento no 
ABCD, ao passar de 12,7% em 
julho para 13,6% em agosto. O 
contingente de trabalhadores de-
sempregados em agosto foi esti-
mado em 188 mil pessoas, cerca 
de 11 mil a mais do que em julho. 
O resultado está atrelado aos 20 
mil postos de trabalho eliminados 
no período e da saída de 9 mil 
pessoas que deixaram de se apre-
sentar ao mercado de trabalho 
para concorrer uma vaga. 

Os dados também revelam que 
a Região empregava em agosto 1 
milhão e 193 mil pessoas; a in-
dústria empregava 261 mil traba-
lhadores. Este  volume é o menor 
da média de trabalhadores do se-
tor desde 2011. A indústria me-

talmecânica também acompanha 
a queda e atuou no mês de agosto 
com 134 mil funcionários, este 
número é 30% a menos do que 
o setor representava em 2011. É 
é justamente nela que estão os 
melhores salários da Região.  Na 
montadoras por exemplo, cortes 
por meio de programas de de-

missão voluntária visam os tra-
balhadores em final de carreira 
e no topo da evolução salarial. 
Os empregos com carteira assina-
da, que também são considerados 
um termômetro para a economia, 
também caíram. Em agosto o se-
tor privado empregava 667 mil 
pessoas com carteira, cerca de 53 

mil a menos do que o mesmo 
mês de 2014.

O nível de ocupação (carteira 
assinada ou não) no comércio fi-
cou em 196 mil pessoas, 8% me-
nos que há quatro anos. Já o setor 
de serviços cresceu 13,4% entre 
2011 a 2015 e fechou agosto com 
660 mil pessoas. 

Com a atual onda de demissões, 
a população do ABCD viu dimi-
nuir seu poder de compra numa 
proporção maior que o próprio 
crescimento do desemprego.  Os 
dados da PED (Pesquisa de Em-
prego e Desemprego) divulgada 
nesta quarta-feira (30/09) reve-
lam que o volume da massa de 
rendimento da Região caiu em 
R$ 1,5 bilhão entre janeiro e ju-
lho de 2015. 

A média salarial dos trabalha-
dores do ABCD também está em 
declínio desde janeiro. Para se ter 
ideia, no primeiro mês de 2015 o 
rendimento médio dos trabalha-
dores ocupados era de R$ 2.183, 
já em julho foi de R$ 2.051.

De acordo com Alexandre Lo-
loian, economista da Fundação 
Seade, as demissões na indústria 
estão na  raiz da queda severa na 
massa de salários. “O rendimento 
médio do trabalhador da indús-
tria geralmente é mais elevado 
que os demais, e como o ABCD 
ainda é bastante industrial, quan-
do este setor é atingido pela crise, 
ele a sente mais profundamente”, 
explicou.

Michelly cyrillo
michelly@abcdmaior.com.br

Queda na massa de renda da população caiu numa proporção muito maior que o nível de emprego

nos trilhos, e com pressa
 A indústria ferroviária mantêm em 2015 o ritmo de lançamentos 

e espera mais de R$ 6 bilhões de investimentos até dezembro e um 
faturamento de 5 a 10% maior que o obtido em 2014.

inss retoMA AtendiMento
Depois de mais de 70 dias de greve dos servidores, as agências 
do INSS retomam o atendimento nesta quinta-feira (01/10). As 
perícias ainda seguem prejudicadas devido à greve dos médicos.

rODrigO piNtO

Ao perder mais postos de trabalho na indústria, massa de rendimentos diminuiu na região com muito mais intensidade

pais pretendem gastar r$ 153 no presente das crianças neste ano

No  Dia das Crianças os pais 
do ABCD pretendem gastar, 
em média, R$ 153 com o pre-
sente do filho, o que representa 
uma redução de 12% em rela-
ção ao ano passado, quando a 
pretensão foi de R$ 160. É o 
que revela a PIC (Pesquisa de 
Intenção de Compras) realizado 
pelo Observatório Econômico 
da Universidade Metodista.

O estudo divulgado nesta 
quarta-feira (30/09) aponta que 
itens de vestuário e calçados es-
tão entre a preferência de com-

pra de 15,9% dos consumidores 
abordados. Na avaliação do co-
ordenador da pesquisa, Sandro 
Maskio, essa atitude reflete a 
busca por produtos de menor 
valor. “Nos estudos anteriores a 
preferência por brinquedos lide-
rava, mas com a perda do poder 
aquisitivo e da renda das pesso-
as, a escolha do presente acaba 
sofrendo alterações como essa”, 
disse o economista.

Já o gasto total programado 
ficou em R$ 289, uma redução 
de 6,9% em relação aos R$ 283 

apresentados no ano passado, 
descontada a inflação no perí-
odo. “Esse valor mostra que as 
pessoas estão dispostas a com-
prar mais de um presente, o 
que inclui sobrinhos, enteados 
e netos, mas não demonstra 
aumento dos gastos por presen-
te”, afirmou Maskio

Entre as possibilidades pelo 
pagamento está o cartão de 
crédito, citado por 42,6% dos 
entrevistados. “Com essa ten-
dência, os lojistas devem estar 
atentos para ajustar os preços 

e a forma de pagamento, mas 
também pensando no poder do 
próprio caixa da loja em man-
ter as contas em dia e capital de 
giro”, alertou Maskio. Outro 
fator determinante nesse ano 
é o dólar em alta, que influen-
cia no preço devido a maioria 
dos produtos, principalmente 
brinquedos, serem importados. 
“Fica difícil não repassar ao 
consumidor esse valor a mais, 
cabe ao lojista saber jogar com 
o parcelamento para realizar a 
venda”, disse.

O estudo aponta que em to-
dos os níveis de renda familiar, 
com exceção as acima de 20 
salários mínimos, apresenta-
ram aumento na intenção de 
comprar utilizando o mecanis-
mo de crédito, principalmen-
te nas faixas de até um salário 
mínimo, e entre 5 e 15 salários 
mínimos.

A pesquisa efetivou 778 en-
trevistas nos principais pontos 
de comércio da Região, tendo 
margem de erro de 3%. 

(Iara voros)
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reinaugurado na última semana, MAp - Museu de Arte popular de Diadema agora está em sede única e aguarda aumento de público

Quando foi anunciada a mu-
dança, a população se dividiu. 
Desapropriar as paredes que se-
diaram os primeiros sete anos do 
Museu de Arte Popular de Diade-
ma era descaracterizar um local já 
conhecido e apreciado pela popu-
lação. Mas nem um abaixo-assi-
nado foi suficiente para conven-
cer a prefeitura. Em novo espaço, 
o MAP chega para se desvincular 
dos centros culturais. Com fa-
chada única e exposição aberta, o 
museu inicia nova fase mostrando 
uma nova proposta cultural.

“O MAP ainda não está no seu 
local fixo, estamos aqui aloca-
dos, não é permanente”, contou 
a nova curadora, Thaís Gomez. 
“Ninguém sabe se daqui algum 
tempo, ele vá para outro lugar. 
Mas aqui é o espaço dele, então  
é uma conquista bacana. As pes-
soas que vêm até aqui, vêm para 
visitar o museu.” Para Thaís, que 
também é artista plástica e assina 
a primeira exposição na nova es-
trutura, a mudança do MAP trará 
olhares e públicos diferenciados. 
“Na antiga sede as pessoas iam 
assistir um espetáculo no teatro, 
aí enquanto esperavam o horário 
da peça davam uma subidinha 
até o museu. Olhavam rapidinho 
as mostras e desciam. Então, elas 
não estavam com o foco direcio-
nado para ver as pinturas.”

Gravuras, xilogravuras, pintu-
ras ou esculturas recheiam os cor-
redores brancos do novo espaço. 
“Como as obras são muito colo-
ridas, não podíamos ter paredes 
que chamassem mais atenção do 
que as exposições. Então, idea-
lizamos um espaço mais limpo. 
Para que as pinturas pudessem ser 
assimiladas”, justificou a organi-
zadora. Nas telas expostas, figuras 
negras e danças típicas são prota-
gonistas de uma miscigenação de 
técnicas e cores. “São obras que 
defendem a cultura popular. E 
normalmente a gente não vê esse 
tipo de trabalho.” 

rafael revadam
rafael@abcdmaior.com.br

Quando anunciada, a mu-
dança de sede do MAP trouxe 
discordâncias entre o poder pú-
blico e a população. Para muitas 
pessoas envolvidas com a cultura 
da Região, trocar o local descarac-
terizaria o ambiente e viria de de-
sencontro com o trabalho realiza-
do pelo museu desde seu início. 
“Não tive  contato com as pesso-
as envolvidas no abaixo-assinado 
contra a mudança do MAP, mas 
soube que teve uma manifestação 
grande sobre o tema. Acredito 
que as pessoas que estavam con-
tra viram que a ideia da mudança 
é boa, tem uma boa intenção”, 
considerou Thaís. 

De acordo com a Secretaria de 
Cultura, o Sisem-SP (Sistema 
Estadual de Museus) visitou a 
antiga sede em 2012 e apontou 
condições irregulares para se es-

truturar um centro de exposi-
ções no local. A mudança veio 
também de encontro com uma 
proposta para redução de gastos. 
O endereço anterior do MAP 
agora abriga a Biblioteca Olíria 
de Campos Barros.

brAsilidAde pincelAdA
Além de organizar o acervo do 

espaço, Thaís Gomez é respon-
sável pela exposição em cartaz, 
intitulada Traços de Brasilidade. 
“Sempre tive vontade de defen-
der o que é nosso, a nossa cul-
tura. Comecei a pintar na ado-
lescência e aos 18 anos criei uma 
identidade visual própria do meu 
trabalho”, revelou a artista, que já 
teve pinturas expostas na Suíça e 
representou artisticamente o País 
em evento para as Olimpíadas 
de Londres, em 2012. Para ela, 

organizar e expor no Map é con-
ciliar vertentes culturais. “Eu me 
identifiquei muito com o traba-
lho do MAP, então está sendo um 
prazer. O museu conta com mais 
de 800 obras. São muitas obras, 
nós temos uma reserva técnica 
boa, o que vai permitir fazermos 
rodízios, sempre mudando e co-
locando novas mostras.”

Ainda em estruturação, o es-
paço tem em seu planejamento 
a palavra expansão. “A gente vai 
tentar trazer para cá as oficinas 
culturais de artes realizadas no 
município. Por enquanto, elas 

continuam acontecendo nos 
centros culturais. Estamos mon-
tando uma estrutura que possa 
atender essas atividades”, pla-
nejou. Afirmando que o museu 
está aberto aos artistas que dese-
jam mostrar seu trabalho, Thaís 
convida as pessoas a se apropria-
rem desse novo momento artís-
tico. “A gente tem muitas ideias. 
Eu não sou sozinha, o MAP tem 
uma equipe muito legal que já 
vem da outra administração. 
Queremos interagir com tudo 
que tem na cidade, tornar o mu-
seu mais visível.” 

cultura
bandas no 74 club

 Nesta sexta-feira (02/10) o 74 Club (rua Itobi, 325, Santo André)  re-
ceberá shows das bandas Alto Nível de Insanidade, Bufalo e Wiseman. As 
apresentações começam pontualmente às 20h30. Entrada a R$ 10. 

Em nova sede, museu busca 
expansão da cultura popular

Mudança trouxe discordância entre prefeitura e população

visitAndo o brAsil

     O MAP – Museu de Arte Popular de Diadema agora fica na rua Professora 
Vitalina Caiafa Esquível, 96,  Centro, atrás da Câmara Municipal. 
A visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 10h às 19h. Entrada 
franca. 

ANDriS bOvO

A nova sede do MAp, localizada atrás da Câmara Municipal, no Centro de Diadema, terá seu espaço exclusivamente dedicado às exposições de cultura popular
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Teatro --------------------------------- Cinema ------------------------------ Exposição ------------------------------------------------------------------------------ Inscrições -------------------------

MostrA inFAntil
Mostra de Teatro Infantil, 

acontecerá aos finais de semana 
nos Cesa (Centros Educacionais 
de Santo André) e outros espaços. 
O espetáculo de animação de bo-
necos Última notícia abre a pro-
gramação no sábado (03/10). No 
enredo, detetive procura menino 
que decide deixar a realidade para 
viver aventuras. A apresentação 
será às 15h no Clube União Lyra-
-Serrano (av. Antonio Olyntho, 
Paranapiacaba). Grátis.

orson Welles
Em outubro a programação do 

Cineclube Santo André será des-
tinada ao ator, diretor e produ-
tor Orson Welles. Neste sábado 
(03/10), às 19h30, será exibido A 
Marca da Maldade no Auditório 
Heleny Guariba (praça 4º Cen-
tenário). O filme mostra chefe 
de polícia mexicano ao investigar 
assassinato na fronteira dos EUA 
com o México e cruza com um 
corrupto detetive. A programação 
completa está em www.elcv.art.br.

cAsA dA vez
Neste sábado (03/10) será aber-

ta no Paço Municipal de Santo 
André (praça 4º Centenário) Casa 
da Vez – Salão de Santo André. 
Em sua segunda mostra o grupo 
Casa da Vez, integrado pelos ar-
tistas visuais Carlos Ribeiro, Cris-
tina Suzuki, Guilherme Augusto 
e Gustavo Jeronimo, apresentam 
trabalhos que propõem diferentes 
leituras do espaço expositivo. Fica 
em cartaz até 31/10, de terça a sá-
bado, das 14h as 19h. Grátis. 

doce inFânciA
A infância é tema da nova ex-

posição do Espaço Atrium Cultu-
ral (rua Giovanni Batistta Pirelli, 
155, Santo André). Doces Sonhos 
apresenta o trabalho da andreen-
se Drika Trevisan, especializada 
em fotografar recém-nascidos no 
estilo “newborn”, no qual o bebê 
é fotografado em seus primeiros 
dias de vida,  uma forma extrema-
mente delicada de criar imagens. 
Vai até 01/11. Grátis. Informa-
ções: 3135- 4500. 

desenHo reAlistA
Estão abertas no site www.sa-

ocaetanodosul.org.br/secretaria/
cultura as inscrições para a oficina 
Desenho Realista/Modelo Vivo. 
O instrutor Bernardo Furlanetto 
buscará ensinar a ver as relações 
de espaço e das áreas de sombra 
e luz, econstrução visual como 
ofício. As aulas vão de 14/10 até 
09/12, sempre às quartas, das 
19h às 22h. Grátis. Indicado para 
maiores de 12 anos. Informações:  
4232-1237. 

primavera Autoral 2015 reúne música, circo e poesia

DivuLgAçãOFestival ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felipe tancini é idealizador da ação

Neste domingo (04/10) um 
evento dedicado à diversidade 
da arte independente brindará a 
chegada da estação das flores. O 
Festival Primavera Autoral  reúne 
apenas grupos que apostam em 
sons próprios, caso do cantor de 
MPB Felipe Tancini, idealizador 
do projeto. Outras bandas como 
os rockeiros do Demodês, e intér-
pretes da música brasileira como 
Vital Brazil, Bruno de Morais & 

Banda, Jardim Comestível, Ca-
pelo Gaivota, Aline Machado e 
Dukess estão entre as atrações. 

A Trupe Baião de 2, que tem 
como pesquisa a mistura da lin-
guagem da dança e circo, fará per-
formances e interações com o pú-
blico junto também os números 
da palhaça Curtiça. Completam a 
programação ações como leitura 
de poesia. As portas serão aber-
tas às 14h e quem chegar até 16h 

pode desfrutar de um churrascão. 
Os shows e performances ocor-
rem em dois ambientes, palco e 
pista. No primeiro, os  artistas se 

apresentam com suas bandas e no 
outro espaço DJ e demais interfe-
rências artísticas serão comandas 
por poetas e compositores. 

taxa de entrega a ser consultada 
pela região.

O Detes Comida Oriental do 
Mercado do Rudge fica na av. 
Caminho do Mar, 3.344. Abre 
de segunda a sábado, das 9h às 

15h.  Tel.: 4362-2583. Na Ci-
dade da Criança abre de terça a 
sexta, das 9h às 17h; sábados e 
domingos, das 8h às 18h. Tel.: 
4123-1677. 

Amantes de comidas orientais 
agora têm opção de valor mais 
em conta na Região.  O Detes, 
que já funcionava na Cidade da 
Criança, em São Bernardo, abriu 
nova unidade no Mercado Muni-
cipal com self-service a R$ 13,90 
e o cliente pode comer à vontade.

A principal atração é o yakisso-
ba tradicional, além das opções 
de frango e carne. De acordo 
com a proprietária, Ildete Ferreira 
Costa, o segredo está no molho. 
“Na minha família todos gostam 
deste tipo de culinária e fui aper-
feiçoando”, disse.

Outras opções à disposição no 
restaurante são temakis, sushis e 
sashimis. Na unidade do parque, 
os valores são separados, sendo 
o yakissoba de frango de 500g o 
principal pedido, com valor de 
R$ 9,90. O restaurante oferece 
entrega de terças a sextas, com 

Comida oriental com preço camarada

gastronomia

rODrigO piNtO

Detes abriu segunda unidade em São bernardo, agora no Mercado do rudge

 (Iara voros)

tAnti gusti
Casa faz os tradicionais gelatos 
com frutas selecionadas e 
ingredientes importados da 
Itália,  país de origem desse 
produto. A casa funciona de 
domingo a quinta, das 12h às 
20h; sexta e sábado, das 12h às 
22h. Fica na rua das Caneleiras, 
496, Bairro Jardim, Santo 
André. Telefone para mais 
informações: 4901-0500.

cookie’n nice
Food truck oferece sanduíche 
doce com cookies recheados 
como alicerces e recheio de 
sorvete. Para saber o roteiro 
do caminhão, acompanhe os 
eventos através do instagram: 
@cookienicetrailer, no site 
http://www.cookienice.com.
br/ ou ainda pelo telefone: (11) 
98774-0252.

Abu ArAb
Lanchonete e esfiharia aposta 
em esfihas com bastante recheio, 
massa suave e o verdadeiro 
sabor da cozinha árabe. Está 
disponível no iFood e atende 
pelos telefones 2356-1362 e 
4388-7800. O endereço é rua 
Anunciata Gobbi, 190, Vila 
Euclides, São Bernardo. Abre 
de terça-feira a domingo, das 
10h às 23h30.

sAnto deus
Com sabores tradicionais do 
México, o restaurante traz 
os cardápios da terra dos 
Mariachis, incluindo rodízio. 
Fica na rua Doutor Baeta 
Neves, 136, São Bernardo. Abre 
segundas e terças das 11h30 às 
15h, quartas a sextas das 11h30 
às 22h e sábados das 11h30 às 
23h. Tel.: 3461-4340.

Roteiro -------------------------------------------------------------------------------------

serviço

     Festival Primavera Autoral 2015
Facebook: facebook.com/events/429328800584957/
Domingo (04/10) no Porão 900 (av. Senador Vergueiro, 900, SBC)
Ingressos: R$ 15 antecipado; R$ 25 no dia
Compra através do site http://bpx.com.br/festivalprimavera
Informações: (11) 97146-9217 

agenda
Festival de Fanfarras em s. caetano

 Na 12ª edição, o Festival de Bandas e Fanfarras será realizado neste fim de semana 
(03 e 04/10) no Ginásio Milton Feijão (av. Walter Thomé, 64, Olímpico), a partir das 10h, 
com coreografias, marchas, evoluções e formações orquestrais. Entrada é gratuita.
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Com viés social, skate na lona 
simula surf em ruas do ABCD

Um enorme pedaço de lona - 
daquelas de cobrir veículos ou 
máquinas -, um skate e muita 
diversão. Este é o tarp surfing,  
que nasceu nos Estados Unidos, 
mais precisamente na Califór-
nia - berço do skate mundial. 
A modalidade chegou ao Brasil 
por meio de um grupo de ami-
gos do ABCD, carentes de mar 
para a prática do surfe. 

“Sempre pratiquei o surfe como 
esporte e estilo de vida. Porém, 
sempre morei na cidade e queria 
algo para fazer durante a semana, 
já que não tenho o mar por perto. 
Passei a fazer algumas coisas com 
o skate maior, pensando em si-
mular ondas, e por volta de 2008 
ouvi falar do tarp surfing. A partir 
daí, estudamos como era o estilo, 
material, e tudo mais. Em pouco 
tempo estávamos praticando”, re-
corda Jorge Longo, surfista desde 
os 12 anos e um dos entusiastas. 
Empolgados, os aventureiros com-
praram uma grande lona de 20 
x 20 m e começaram a realizar 
eventos, inclusive com viés social.

“O propósito é simular o surfe 
dentro da imagem urbana, do as-

guilherme Menezes
guilherme.menezes@abcdmaior.com.br

Modalidade reúne amantes do mar e do asfalto, que fazem apresentação para crianças carentes

skate nos Jogos olímpicos
 Cinco esportes podem aumentar o programa de competições dos 

Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020: skate, que tem o ABCD como 
um dos berços, beisebol e softbol, escalada esportiva, caratê e surfe.

esporte

tigre empata no fim, mas está em situação difícil na Copa paulista 
Foi por pouco que o São Ber-

nardo não perdeu outra na se-
gunda fase da Copa Paulista. 
Após levar de cinco do Mirassol 
na estreia, o Tigre conseguiu um 
empate com o Independente por 
2 a 2 nesta quarta-feira (30/09), 
no estádio Primeiro de Maio, e 
somou apenas o primeiro ponto 
no grupo 06, ficando na lanterna.

Assim como contra o Mirassol, 
o Tigre iniciou a partida quase 
dormindo. Logo aos quatro mi-
nutos, Lucas Xavier aproveitou 
cruzamento na área e abriu o pla-
car para o time de Limeira. O gol 

acordou os mandantes, que pas-
saram a atacar com frequência. 
O goleiro Marcelo Bonan, que 
já passou pelo São Bernardo, tra-
balhava. Porém, aos 32, não teve 
jeito. Walterson cruzou na área e 
Eduardo apareceu para empatar. 

Na segunda etapa, em um jogo 
mais truncado, o técnico Wilson 
Júnior resolveu promover a rees-
treia do atacante Danielzinho no 
Tigre. O ídolo retornou ao clube 
no início de 2015, mas se ma-
chucou ainda na pré-temporada 
e não havia entrado em campo 
neste ano. Na primeira  chance, 

Danielzinho perdeu. Do outro 
lado, não foi bem assim. Aos 28, 
Lucas Xavier, novamente, rece-
beu na área, limpou e bateu fir-
me para desempatar. Os minutos 
finais foram de reviravolta. Jean 
Carlos, aos 45, achou a rede em 
chute perfeito: 2 a 2.

No lance seguinte, Danielzi-
nho marcou, mas o assistente 
assinalou impedimento antes 
do apito final. Reclamações e 
uma pequena confusão entre os 
jogadores ainda deixaram o cli-
ma quente. 

(Guilherme menezes)

falto. O ápice para quem surfa é 
o momento de entrar num tubo, 
por dentro da onda, e é isso que 
simulamos. Chegamos a fazer 
um pré-evento antes da etapa do 
mundial de surf. Foi demais fazer 
isso com nossos ídolos e ganhar o 
respeito deles”, conta Longo.

A modalidade não traz ne-
nhum tipo de competição, mas 

há outras formas de divulgação. 
“Não há nada de campeonatos. 
Na verdade realizamos oficinas 
e workshops para divulgar para 
o pessoal. Temos uma parceria e 
fazemos demonstrações com gru-
pos de 50 crianças carentes, elas 
gostam bastante. Além disso, te-
mos um modelo de negócio para 
utilizar como marketing, apresen-

tar nas empresas”, enumera.
Para a parte técnica, não há 

grandes segredos. A lona, grande 
ou pequena, um skate, e conhe-
cimento sobre os ventos, fato 
importante. “Quando você surfa, 
pega algumas ideias sobre como 
o vento influencia. O vento ter-
ral (que vem da terra e vai para o 
mar) bate por dentro da lona e é o 

ideal. O vento maral (que vem do 
mar e vai para a terra) pode atra-
palhar e o tubo não sair tão legal. 
Do resto, é muita diversão. Na 
Califórnia, quando não tinham 
ondas, praticavam o tarp surfing, 
e agora nós fazemos o mesmo 
aqui”, explica Jorge Longo.

surFe no peru
Para também não ficar apenas 

no surfe “irreal”, Longo aprovei-
ta sempre que pode para pegar 
ondas de verdade. Desta vez, o 
surfista escolheu as famosas ondas 
de Chicama, no Peru, para se de-
safiar em setembro.

Ele e mais um amigo encara-
ram a maior onda do mundo em 
extensão – com 2 km de onda. A 
dupla ficou mais de um minuto 
dentro da gigante. 

Jorge participa ainda de dois 
projetos que divulgam o skate e 
surfe. Um é a modalidade carve-
board, que traz skates com trucks 
com regulagem maior e pneus, si-
mulando com mais proximidade o 
surfe no mar. O outro é o progra-
ma Na Remada, que visa produzir 
vídeos culturais e esportivos dando 
dicas de viagem e locais para pegar 
ondas (saiba mais em www.face-
book.com/NaRemada).

DivuLgAçãO

Com origem nos Estados unidos, tarp surfing exige um pedaço de lona e skate para ser praticado 

rODrigO piNtO

São bernardo tem quatro jogos para se recuperar na Copa paulista
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Para o torcedor do São Ca-
etano que não queria mais ver 
o presidente Nairo Ferreira de 
Souza no comando, ou ainda 
aos entusiastas do mandatário, 
a notícia de momento é que o 
chefe do Azulão deverá ficar até 
2020 no clube, completando 
24 anos no cargo.

Nairo já disse duas vezes ao 
ABCD Maior que não conti-
nuaria quando terminasse seu 
mandato, e que o São Caeta-
no não teria candidato para 
substituí-lo. Passados 12 me-
ses, a conversa mudou. O atual 
período de trabalho se encerra 
em abril de 2016, mas possivel-
mente se prorrogará por mais 
quatro temporadas.

“Nós tivemos algumas reuni-
ões entre a diretoria e conver-
sando entre todos a ideia é de 
que eu continue. Eu gostaria 
de dar uma parada, mas infe-
lizmente querem que eu fique e 
dê continuidade. Não querem 
me deixar sair, então vou tentar 
deixar o São Caetano em um 
lugar melhor e depois torcer de 
fora”, comentou.

Nairo ainda citou a possibili-
dade de o pentacampeão mun-
dial Roberto Carlos integrar o 
elenco do Azulão na Série A-2 
do Campeonato Paulista de 

2016, conforme antecipado 
pela reportagem. Pela conversa 
entre amigos, há realmente boas 
chances. “Nós somos amigos, 
sempre conversamos por telefo-
ne, e ele brincou que gostaria de 
jogar a A-2. Não tem nada cer-
to, ficou no papo, uma conver-
sa informal. Caso dê certo, será 
um prazer recebê-lo”, concluiu.

Satisfeito com o momento 
do time, que fez grande primei-

ra fase na Série D do Brasileiro 
e está perto das quartas de final 
da competição, Nairo mencio-
na a mudança de postura da di-
reção e dos atletas como síntese 
da situação atual.

“Erramos bastante nas con-
tratações no passado e com 
isso acumulamos três rebaixa-
mentos, algo que não poderia 
ter acontecido. Neste ano mu-
damos a forma de trabalhar, 

trouxemos jogadores compro-
metidos e o professor Martins 
(Luiz Carlos, técnico). Estamos 
voltando ao passado que sem-
pre foi de apostar em atletas 
desconhecidos. Não temos 
nada ganho, mas vivemos um 
bom momento.”

O Azulão venceu o Coruripe 
por 3 a 0 na partida de ida das 
oitavas de final e faz o duelo de 
volta neste domingo (04/10), no 

Anacleto Campanella (leia mais 
abaixo). Depois dos três gols 
fora de casa, o time do ABCD 
pode perder até por dois gols de 
diferença que garante vaga às 
quartas, ficando a dois passos do 
acesso. A principal esperança é o 
centroavante Jô Fernandes, arti-
lheiro da Série D com 12 gols, 
a apenas um de igualar Nino 
Guerreiro, principal goleador 
da história da competição.

presidente desde 96, Nairo admite 
ficar mais quatro anos no Azulão
guilherme Menezes

guilherme.menezes@abcdmaior.com.br

Dirigente tinha dito por mais de uma vez que sairia do S. Caetano em 2016 e voltou atrás; nome de roberto Carlos volta a ser comentado
rODrigO piNtO

Nairo Ferreira diz que continuará por mais quatro anos no São Caetano por um pedido da diretoria: “Não querem me deixar sair”

bom senso no água santa
 Um dos líderes do Bom Senso FC, o goleiro Roberto é o primeiro reforço do Água Santa 

para o Paulistão de 2016. O jogador de 36 anos teve passagens importantes por Vasco e 
Ponte Preta, mais recentemente, antes de disputar a A-1 deste ano pelo 15 de Piracicaba.

esporte

São Caetano troca duas garrafas pEt por ingresso
Com boa vantagem nas oita-

vas de final da Série D do Cam-
peonato Brasileiro, o São Cae-
tano recebe o Coruripe neste 
domingo (04/10), às 16h, e es-
pera encher o  estádio Anacleto 
Campanella como há muito 
tempo não se vê. Para isso, o 
Azulão fechou uma parceria 
com a FPF (Federação Paulista 
de Futebol), responsável pela 
campanha Futebol Sustentável.

O time do ABCD está tro-
cando duas garrafas PET por 
um ingresso, disponibilizando 

cinco mil bilhetes por meio 
dessa promoção. Segundo a 
assessoria de imprensa do São 
Caetano, já foram trocadas por 
volta de 400 garrafas até a tarde 
desta quarta-feira (30/09).

“A intenção é fortalecer os 
nossos afiliados. O projeto 
visa levar torcida ao estádio, 
melhorar a renda dos clubes e 
ajudar o meio ambiente”, ex-
plicou Edvaldo Ferraz, repre-
sentante da FPF.

O presidente do Azulão, Nai-
ro Ferreira de Souza, faz coro e 

espera que este tipo de trabalho 
traga o torcedor de volta ao es-
tádio. “Nós sabemos que temos 
as piores médias de público em 
diversos campeonatos. É difícil 
tirar o torcedor de casa sabendo 
que é o segundo clube da maio-
ria, pela proximidade com a ca-
pital e outras coisas. Este tipo de 
parceria vai nos ajudar a trazer 
mais gente e vamos pensar em 
outras formas”, prometeu.

A troca das garrafas pelo in-
gresso já está em ação no está-
dio Anacleto Campanella (rua 

Valter Thomé, 64, bairro Olím-
pico), entre 11h e 17h. No dia 
da partida, o horário será entre 
13h até o fim do primeiro tem-
po de jogo. O material arreca-
dado será colhido pelo Centro 
de Triagem da cidade, que fará 
a reciclagem.

Caso São Caetano e Botafo-
go, de Ribeirão Preto, se en-
frentem nas quartas de final da 
Série D, fato que estaria acon-
tecendo hoje, há a possibilida-
de a campanha acontecer em 
ambos os jogos.  

A ideiA é que eu 
continue. vou 
tentAr deixAr o 
são cAetAno eM uM 
lugAr MelHor

nAiro FerreirA de souzA, 
presidente do São Caetano


