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Veja o Suplemento 
especial de aniversário 
de diadema e mauá 
encartado nesta edição.

R e g i o n a l ,  d e  v e r d a d e

ANDRiS bOvO

Plano de Educação é atacado 
por falsos boatos na internet
Conservadores usam a internet para espalhar falsos boatos contra o Plano de Educação que 
será discutido na Câmara de S.bernardo. Entre as mentiras levantadas para assustar pais e 
alunos está a de que o plano prevê banheiros unissex nas escolas municipais. PÁGINA 6

são berNArdo é 
cAmPeã dos joGos 
Abertos PÁG. 12

dIlmA Pede fIm 
do recesso 
PArlAmeNtAr PÁG. 9

eSporteS nAcionAl 

cobrAdores 
de ôNIbus são 
demItIdos PÁG. 5

políticA

rebelIão deIxA 
ferIdos NA 
fuNdAção cAsA PÁG. 4

cidAdeS

Alunos começaram a deixar unidades escolares nesta segunda-feira (07/12). Até o momento cinco prédios foram desocupados em santo André, mauá e ribeirão 
Pires. Apesar disso, alguns estudantes defendem a continuação do movimento, pois querem garantias de que haverá diálogo nas escolas em 2016.   PÁGINA 3

deSocupAção de eScolAS não é conSenSo
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editoriAl

A quem interessa 
o impeachment?

A oposição, junto com o presidente da Câmara 
dos Deputados, o suspeito Eduardo Cunha, querem 
aprovar o impeachment da presidente Dilma Rous-
seff. Valem-se de uma acusação no mínimo polêmi-
ca, de que a presidente teria maquiado a prestação 
de contas. Pouco importa que juristas tenham con-
denado a proposta de impeachment, a mesma pos-
tura adotada pela CNBB (Conferência nacional dos 
Bispos do Brasil) e dos governadores do Nordeste, 
entre as primeiras adesões à campanha contra o 
golpe mal disfarçado que Cunha e seus comparsas 
tentam aplicar contra o País.

Sempre é importante lembrar que no golpe que 
o suspeito Eduardo Cunha e seus comparsas ten-
tam aplicar cumpre papel privilegiado a chamada 
grande imprensa, defensora deste atentado à de-
mocracia. Foi essa imprensa que defendeu o golpe 
de 1964. Os barões da imprensa, um pequeno e 
seleto grupo de famílias que controlam redes na-
cionais de rádios, TVs, jornais e revistas, sempre 
se incomodaram com a democracia brasileira, que 
sobrevive a curtos períodos de vida, sendo o atual o 
mais prolongado da História.

Nesta segunda-feira (07/12), Dilma cobrou 
que o processo de impeachment seja feito de uma 
vez, sem que o Brasil viva meses de boatos que só 
prejudicam a economia nacional, afetada por uma 
crise que é, mais do que nunca, política, a serviço 
dos que não aceitaram o resultado das urnas.

Eduardo Cunha, denunciado por ter contas 
milionárias na Suíça e protegido pela grande im-
prensa, consegue se movimentar à vontade para 
derrubar Dilma do poder. É inegável que, mais do 
que prejudicar a economia, a tentativa de golpe 
afeta a vida democrática brasileira, tão essencial 
à formação de cidadãos plenos, como os jovens 
que enfrentaram o governador Geraldo Alckmin e 
garantiram que escolas públicas não fossem fecha-
das. É contra o golpe de Eduardo Cunha e contra o 
fechamento das escolas que devemos enfrentar os 
golpistas. A defesa da normalidade democrática é a 
luta contra a truculência e o fascismo que tenta se 
desenvolver no Brasil.

Av. Pereira Barreto x Av Gilda
Santo André

Aqui tem

Abcd mAior

Ver lista completa no www.abcdmaior.com.br

vocação de campeão

Nosso time esportivo é fantásti-
co e demonstrou isso em barretos 
nesta última semana. Mais uma 
vitória na classificação geral. Para-
béns à equipe de São bernardo pela 
conquista do tetracampeonato dos 
Jogos Abertos do interior, a maior 
competição nacional. Nesta segun-
da-feira (07/12), ao lado do prefei-
to Luiz Marinho, recebemos atletas 
com a taça da competição.

Para se ter ideia da dimensão 
da Olimpíada Caipira, nome pelo 
qual os Jogos Abertos do interior 
são conhecidos, neste ano, a dis-
puta reuniu 143 dos 256 municí-
pios cadastrados. O nosso primei-
ro título foi obtido em 1973. Trinta 
e oito anos depois, em 2011, veio 
a segunda conquista, que se repe-
tiu em 2013 e agora. Esse hiato 
entre o primeiro e os três últimos 
mostra que o trabalho da Prefeitura 
e da Secretaria de Esporte e Lazer 
rende frutos, conquistas, talentos, 
molda espíritos competitivos e dá 
condições técnicas para que cada 
um se sobressaia na modalidade.

A equipe conta com campeões. 
Temos Diego Hipólito, Caio Souza 
e Hugo Hoyama e atletas desco-
bertos na base, a exemplo de Jés-
sica Carolina Reis, no atletismo, 

praticar esporte. A cidade conta, 
por exemplo, com quatro campos 
com gramado sintético e vestiários 
e está construindo outros.

Envolvemos 20 mil crianças 
e jovens em modalidades espor-
tivas. Somando os adultos dos 
cursos, chegamos cerca de 30 mil 
pessoas. Com o Projeto Tigrinho, 
atendemos 6.700 crianças, meni-
nos e meninas, em escolinhas de 
futebol no Alvarenga, batistini, Jar-
dim ipê, Jardim Represa e bairro 
dos Casa. O Tigrinho está transfor-
mando a vida de milhares de crian-
ças e adolescentes, tornando-os 
atletas e cidadãos responsáveis. 
Enquanto os afasta da violência.

Com essa política de incentivo, 
projetamos o futuro de jovens, que 
sonham ser craques como o Ney-
mar ou defender o seu time do co-
ração. No meu caso, o Jabaquara 
de Santos e o nosso São bernardo 
Futebol Clube.

Parabenizo novamente a nossa 
equipe e comissão técnica pelo te-
tracampeonato de 2015. E que ve-
nha 2016, quando defenderemos 
o título em casa, já que seremos 
sede da competição.

Lin Gui, número 1 do brasil no tê-
nis de mesa; Laura, ginasta cam-
peã sul-americana na categoria 
infantil; Lays, Milena e Ana Júlia, 
jogadoras de basquete da Seleção 
Sub-17; Erique, na ginástica artís-
tica; e os paranadadores Letícia e 
os irmãos Renato e Regiane. Estes 
são apenas alguns exemplos.

A partir de 2009, iniciamos o pro-
cesso de modernização de nossos 
centros esportivos, investimos em 
qualificação de equipes, trouxemos 
atletas vencedores e construímos o 
mais moderno Centro de Atletismo 
da América Latina. Também refor-
mamos quadras poliesportivas da 
nossa rede municipal de educação 
para despertar desde cedo a vonta-
de de ser um grande competidor.

Trabalhamos para consolidar, 
cada vez mais, São bernardo  uma 
cidade esportiva, que envolve em 
suas atividades do dia a dia de 
crianças, jovens e adultos. A tercei-
ra idade também, porque o espor-
te é saudável para retirar pessoas 
do sedentarismo, criar vínculos e 
promover a integração.

Os espaços existem não só 
para as modalidades de alto ren-
dimento, mas também para o es-
porte amador. Um diferencial de 
São bernardo é a quantidade de 
locais abertos para a comunidade 

* tarcisio Secoli

* tarcisio Secoli  é  economista e 
secretário de Serviços Urbanos da 
Prefeitura de São bernardo do Campo.

TIRAGEM 20 mIl ExEMPlARES
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Desocupações de escolas 
não é consenso na Região

vários temas para abordar. O go-
verno está vendo que a juventude 
não vai se calar diante da opres-
são”, ressaltou. 

Os estudantes também deci-
diram deixar o prédio da Dire-
toria de Ensino de Santo André, 
tomado na última quinta-feira 
(03/12). O espaço foi liberado 
após vistoria feita pela dirigente 
regional, Ariane Butrico, acom-
panhada dos alunos. “Acho que 
o saldo foi positivo por ter trazi-
do muita gente para a luta e de-
pois de muito tempo vamos ter 
a oportunidade de debater o que 
deve ser aplicado na educação”, 
frisou Wendel Alves, presidente 
da Umes (União Municipal dos 
Estudantes Secundaristas). 

Em outras escolas, os jovens 
pregam a manutenção dos pro-
testos. Caso da E.E.Diadema, 
primeira a ser ocupada no Esta-
do, em 09 de novembro. O local 
sediou neste domingo (06/12) 
encontro com diversos represen-
tantes de unidades ocupadas no 
Estado, que decidiram pela con-
tinuidade do movimento. Além 
da extinção do plano estadual, os 
alunos querem a punição para os 
policiais envolvidos em atos de 
agressão contra estudantes. 

mAnobrA 
Aluna do antigo Cefam, Fer-

nanda Freitas, 16 anos, não acha 
que a desocupação parcial na 
Região pode enfraquecer o movi-
mento. A adolescente ainda ques-
tiona o debate prometido pelo 
governador em 2016. “Na verda-

de não sei como vai ser esse de-
bate, mas acho que ano que vem 
vai ser só pra explicarem como vai 
ser (a reorganização), não terá um 
diálogo. Eu entendi que vão nas 
escolas, explicar o que vai ser e im-
por em 2017, simples assim. Não 
temos nenhuma garantia, por isso 

não pode parar a luta”, argumen-
tou a jovem.

O ABCD ainda conta com 
20 escolas ocupadas. Um ato 
em apoio às escolas ocupadas foi 
marcado para esta quarta-feira 
(09/12), a partir das 17h, na fren-
te do Masp, em São Paulo. 

A saída das escolas estadu-
ais ocupadas desde o início de 
novembro não é unanimidade 
dentro do movimento secunda-
rista do ABCD. Parte dos jovens 
defende a permanência nas uni-
dades até a revogação do projeto 
de “reorganização” da rede. Outra 
parcela decidiu desocupar os pré-
dios após o recuo do governador 
Geraldo Alckmin (PSDB), que 
anunciou a suspensão do proje-
to na última sexta-feira (04/12), 
mesma data da saída de Herman 
Voorwald do comando da Secre-
taria Estadual de Educação. 

Até a noite desta segunda-feira 
(07/12), estudantes já haviam 
deixado as escolas Professor Os-
cavo de Paula e Silva, Valdomiro 
Silveira e Senador João Galeão 
Carvalhal, em Santo André; Ira-
cema Crem, em Mauá e Santinho 
Carnavale, em Ribeirão Pires. 

Na Oscavo, a decisão foi toma-
da em assembleia, mas parte dos 
jovens não queria deixar o prédio. 
Caso do aluno do 2º ano do En-
sino Médio, Ediclécio de Jesus 
Melo, de 16 anos. “Acredito que 
tem muita coisa ainda para lutar, 

rosângela dias
rosangela@abcdmaior.com.br

Alunos começaram a deixar prédios nesta segunda, mas parte defende continuação do movimento

cidades
oficina parque escola

 O Parque Escola, em Santo André, está com incrições abertas até 
quarta (09/12) para a oficina de Boneco de Neve. O curso será realiza-
do na quinta (10/12), das 13h30 às 17h. Informações: 3356-9050.

Juventude deve manter prática política para ter saldo organizativo

(renan fonseca)

Os estudantes se mobilizaram, 
se revoltaram contra a imposição 
do governo de São Paulo com o 
fechamento de escolas e acabaram 
de conseguir derrotar o governa-
dor Geraldo Alckmin (PSDB) 
e derrubar o secretário de Edu-
cação, Herman Voorwald. Na 
visão de acadêmicos, esse saldo 
não resume por completo a luta 
dos alunos que ocuparam escolas 
estaduais. Esses grupos podem ser 
comparados, em termos, com o 
Movimento Estudantil Secunda-
rista, com auge em 1968. Porém, 
quem entende do assunto faz 

uma ressalva: os jovens da atuali-
dade devem manter a prática da 
organização política e debate de-
mocrático.

Socióloga, cientista política da 
Unesp (Universidade Estadual 
de São Paulo) e ex-professora da 
Fundação Santo André, Angélica 
Lovatto, enxerga nos movimen-
tos de ocupação a realidade da 
sociedade paulista. Para Angélica, 
tanto Alckmin quanto Herman 
fizeram uma avaliação errada da 
população. “Os estudantes se or-
ganizaram e levaram junto pais 
e até funcionários das escolas. 

Mostraram que a escola pertence 
a eles. Isso o governador e o secre-
tário não enxergaram”, comen-
tou. “A avaliação que Alckmin faz 
dos estudantes é que eles querem 
fugir da escola, da educação. As 
ocupações mostraram que ele está 
errado”, continuou. “Por isso que 
é possível fazer uma comparação 
com o movimento secundarista.”

Já para o professor de Adminis-
tração Pública da FGV (Fundação 
Getúlio Vargas), Cláudio Couto, 
os movimentos sociais de 1968 e 
os atuais com as ocupações, são 
distintos. Para ele, porém, vale o 

aprendizado conseguido na luta 
contra o atual governo do Estado. 
“É um aprendizado político que 
depende de uma continuação em 
futuro próximo. Se não houver 
isso, corre-se o risco de tudo o 
que foi aprendido nas ocupações 
ser esquecido”, avaliou Couto. 

Um modo de perdurar a luta é 
manter núcleos politizados den-
tro das escolas. Essa é a defesa feita 
pelo também professor da FGV e 
membro da Fundação Astrojildo 
Pereira, Paulo Douglas Barsotti. 
“Eu saúdo esses jovens que reali-
zaram a ocupação. Mas é preciso 

que esses movimentos tenham 
um saldo organizativo. Por exem-
plo, criando núcleos por escolas”, 
defendeu. Conforme explicou, os 
núcleos poderiam ser compostos 
por alunos, pais, professores e co-
munidade. “É uma forma de os 
estudantes manterem o controle 
sobre o Estado. Eles mostraram 
que não estavam de acordo com 
o que seria imposto sem diálogo 
e conseguiram reverter o proces-
so. Agora, devem manter o con-
trole e isso também será positivo 
para a formação política.”  

ANDRiS bOvO

Até a noite desta segunda (07/12), os jovens desocuparam cinco escolas no AbCD, além da Diretoria de Ensino de Santo André
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Três agentes socioeducativos 
ficaram feridos durante uma 
rebelião causada por adoles-
centes da Fundação Casa, na 
unidade de São Bernardo, nes-
te sábado (05/12). Conforme 
relatos de funcionários, que 
preferiram não se identificar, o 
motim começou por volta das 
17h e, quando terminou, toda 
parte hidráulica da Fundação 
estava destruída, assim como o 
térreo da unidade.

Ainda conforme os traba-
lhadores,  após a agressão, um 
dos agentes terá de passar por  
cirurgia de reconstrução da 
face. “Um amigo teve a cabe-
ça toda cortada por conta das 
cadeiradas. Ficamos tomando 
pauladas, enquanto não con-
seguíamos abrir os cadeados”, 
desabafou um agente.

As horas de horror vividas 
pelos funcionários pareciam 
não ter fim. “Apanhei muito, 
meu corpo está todo inchado. 
Eu tentei segurar, mas não teve 
como. Quando tive a oportuni-
dade de trancar os menores, não 
pude fazer porque meus dois 
parceiros de trabalho ficariam 

para dentro junto com os infra-
tores”, lamentou.

rebelião AnunciAdA
Na tarde desta segunda-feira 

(07/12), uma funcionária re-
velou que o clima na unidade 
continuava tenso. “Continua-
mos com medo. Isso foi uma 
tragédia anunciada. Se o efetivo 
estivesse completo teria alguém 
para abrir o portão. Não tinha 
ninguém em um ponto que é 
fixo”, destacou.  

O ABCD MAIOR noticiou 
na última sexta-feira (04/12) 
que um agente socioeducativo  
estava com medo de dar aulas 
no local pela falta de segurança 
da unidade. De acordo com o 
funcionário, o quadro de se-
gurança que antes era compos-
to por nove agentes, contava 
apenas com três.  Os adoles-
centes estavam ameaçando os 
funcionários, e mesmo assim, 
eles teriam sido obrigados pela 
direção a entrarem na unidade 
e cumprir com o cronograma.

boletim 
O caso foi registrado no 8º 

DP (Distrito Policial) de São 
Bernardo. De acordo com o 
delegado titular, Baldomero 

Girbal, foi feito um boletim 
de ocorrência. “Foi uma rebe-
lião. Não tenho mais informa-
ções, procurem a Fundação.”

A assessoria de imprensa da 
Fundação Casa não classificou 
o ocorrido como rebelião, e sim 
como um movimento indisci-
plinar. De acordo com a asses-

soria, o número de funcionários 
não é divulgado por questões de 
segurança, mas assegurou que 
está dentro do normal. 

Em nota, o órgão ainda in-
formou que a Corregedoria 
Geral da Fundação Casa ins-
taurou sindicância para apu-
rar o  tumulto que aconteceu  

no sábado. “Todos os jovens 
envolvidos passarão por uma 
Comissão de Avaliação Disci-
plinar  para análise de eventu-
ais sanções disciplinares a se-
rem aplicadas. O Judiciário e 
os familiares dos adolescentes 
foram informados da ocorrên-
cia”, finalizou em nota. 

Rebelião na Fundação Casa de 
São bernardo deixa três feridos 
camila meloni
pauta@abcdmaior.com.br

Com medo, agentes já tinham registrado boletim de ocorrência na sexta-feira (04/12), por falta de segurança na unidade
ANDRiS bOvO

De acordo com funcionários, rebelião destruiu a parte hidráulica e térreo da unidade de São bernardo da Fundação Casa

prova de reis em São caetano
 A Prefeitura de São Caetano abriu nesta segunda (07/12) as inscrições para a 39ª 

Prova de Reis. As incrições podem ser realizadas pelo site www.provadereis.com.br ou  
pessoalmente na Secretaria de Esporte (rua Oswaldo Cruz, 2010, Bairro Oswaldo Cruz).

cidades

(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 
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Empresas de ônibus querem 
demitir cobradores na Região

parte já foi revertida após inter-
venção da entidade. “Essa briga 
nossa é antiga. Há muitos anos as 
empresas tentam colocar esse pro-
jeto de acabar com a função de 
cobrador e colocar os motoristas 
para cobrar.”

O dirigente sindical informou 
que as empresas que promoveram 
as demissões são a Auto Viação 
ABC, ligada à empresária Ma-
ria Beatriz Sette Braga e que faz 
linhas intermunicipais (Santo 
André e São Bernardo), e Viação 
Guaianazes, de propriedade da fa-
mília de Ronan Maria Pinto.

Motoristas que preferiram 
não se identificar por medo de 
represália confirmaram que as 
empresas querem que eles co-
brem as passagens, o que já estaria 
ocorrendo aos finais de semana. 
“Além de causar mais desempre-
go, querem forçar a gente a ter 
dupla função. É mais serviço sem 
receber nada por isso”, lamentou 
um o motoristas.

Na última quinta-feira (07/12), 
trabalhadores das empresas de 
transporte compareceram à Câ-
mara de Santo André para cobrar 
que os vereadores intercedam. 

O Sindicato dos Rodoviários 
do ABC informou que empre-
sas de ônibus da Região co-
meçaram a demitir cobradores 
para “cortar gastos”. A intenção 
é que os motoristas acumulem 
funções, dirigindo e também 
cobrando as passagens. 

De acordo com Marcos Anto-
nio Aleixo, o Marcão, secretário 
de imprensa do Sindicato dos 
Rodoviários, nos últimos 15 dias 
foram cerca de 15 demissões, mas 

Gislayne Jacinto
pauta@abcdmaior.com.br

ideia é obrigar motoristas a dirigirem veículos e também a realizar a cobrança das tarifas
RODRiGO PiNTO

Motoristas denunciam acúmulo de funções em empresas de transporte

política
em outra data...

 Por conta do aniversário de 61 anos, a Câmara de Mauá passou a 
sessão de terça para quarta-feira (09/12), às 14h. Os vereadores vão 
votar o Orçamento de 2016, que prevê R$ 1,1 bilhão em receitas.
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Em meio à discussão do Pla-
no Municipal de Educação 
pela Câmara de São Bernar-
do, movimentos contrários à 
igualdade de gênero e ao res-
peito à diversidade utilizaram 
as redes sociais para espalhar 
mentiras sobre o projeto de 
lei, encaminhado pela Prefei-
tura aos vereadores. Por meio 
de áudio e panfletos, espalham 
boatos com informações que 
não constam no plano, como 
a possibilidade de implantação 
de banheiros únicos para am-
bos os sexos nas escolas. 

O secretário municipal de 
Educação, Paulo Dias (PT), 
garante que as informações são 
mentirosas e acusa políticos de 
manipularem as informações 
com objetivos eleitorais. 

“É uma irresponsabilidade 
sem tamanho. O Plano Muni-
cipal de Educação não trata de 
sexualidade  Estamos falando 
de crianças, não existe isso de 
banheiros únicos. O que que-
remos é aumentar as vagas em 
creches e escolas, valorizar os 
profissionais e melhorar a edu-
cação na cidade”, explicou o 
secretário. 

O Plano de Educação, ela-
borado pela Prefeitura após 
debate com a população e 

movimentos sociais, não cita 
“igualdade de gênero” ou o 
“respeito à diversidade”. Po-
rém, de acordo com movimen-
tos conservadores, a proposta 
abre brechas para aplicar o as-
sunto na educação pública. Por 
isso, 22 dos 28 vereadores pro-
puseram emendas para que os 
temas não sejam discutidos nas 
escolas municipais.

Para a professora de Gestão 
Democrática, Legislação e So-
ciologia da Educação da uni-

versidade Metodista, Cristiane 
Gandolfi, a falta de informação 
e as mentiras espalhadas em 
redes sociais, prejudicam o de-
bate e a qualidade da educação 
nas escolas. “Não é uma ideolo-
gia. É uma política de comba-
te ao sexismo. As crianças vão 
para as escolas estudar, apren-
der, tornar um cidadão melhor. 
Não vai para escola aprender 
sexo. Não é disso que se trata 
igualdade de gênero”, avaliou a 
professora.  

“É uma barbárie essa campa-
nha de mentiras. Além de ser 
inconstitucional. O Conselho 
Nacional já informou que as 
cidades e estados que não in-
cluirem o respeito à diversidade 
e a igualdade de gênero estarão 
incompletos, mas o preconcei-
to e a desinformação não dei-
xa avançar o debate”, garante 
a  coordenadora do GT (Gru-
po de Trabalho) de Educação 
do Consórcio Intermunicipal, 
Ana Lúcia Sanches. 

Plano de Educação de SbC é 
alvo de mentiras na internet
Karen marchetti
pauta@abcdmaior.com.br

Secretário de Educação afirma que boataria espalhada pelas redes sociais são armação política

pessoas com deficiência são homenageadas em São bernardo
 No sábado (12/12), às 15h, será realizada na Câmara Municipal  a audiência pública 

para homenagear o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, comemorado em 6 
de dezembro. A proposta é do vereador José Ferreira (PT).

política

Fundação 
Sto. André 
atrasa 13º 
salário

A Fundação Santo André não 
pagou a primeira parcela do dé-
cimo terceiro salário aos seus 800 
funcionários, incluindo profes-
sores. Pela legislação trabalhista, 
o benefício deveria ter sido de-
positado na conta dos trabalha-
dores até dia 30 de novembro, 
o que não ocorreu por “falta de 
fluxo de caixa”, como diz a pró-
pria instituição. Outra queixa 
dos funcionários da Fundação é 
que os salários tem sofrido atra-
sos rotineiros. 

José Jorge Maggio, presidente 
do Simpro (Sindicato dos Pro-
fessores), afirma que já entrou 
em contato com a instituição. 
“O atraso no pagamento, além 
de preocupar pela saúde finan-
ceira da Fundação, prejudica 
muito os funcionários. Estamos 
em conversa com a instituição.”

A Fundação confirmou o atra-
so. “A Fundação Santo André 
vem encontrando dificuldades 
para manter em dia os salários 
de seus professores e funcioná-
rios. Entretanto, os salários de 
outubro já foram regularizados e 
o único atraso salarial correspon-
de à primeira parcela do décimo 
terceiro”, informou a instituição.

A Reitoria da Fundação alegou 
que se esforça para normalizar a 
situação e já iniciou negociações 
com os sindicatos dos professores 
e dos funcionários para encon-
trar soluções para o problema.  

(Gislayne jacinto)

ANDRiS bOvO

Plano deve ser votado na quarta-feira em sessão que contará com protestos; mentiras são espalhadas e confundem mães
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Demitidos fazem acordo sem 
acreditar que empresa cumpra

riu não se identificar.
A maneira com que os 300 

trabalhadores foram avisados do 
corte na quinta-feira (03/12) já 
demonstra a frieza da direção da 
empresa. Eles foram surpreendi-
dos com o comunicado de demis-
são fixado no portão da fábrica. A 
maioria soube do corte por meio 
desta lista. O clima era de como-
ção e revolta na porta da fábrica, o 
que resultou em greve até fim da 
tarde de sexta-feira, quando saiu 
uma nova proposta de negociação 
da empresa.

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Gráficos do 
ABCD, Isaías Karrara, explicou 
que a venda da máquina será con-
cretizada em quatro meses. “Os 
trâmites de venda e exportação le-
vam tempo. Por isso, acreditamos 
que entre abril e maio o dinheiro 
estará disponível para quitar parte 
da dívida. O máquina é de im-
pressão de 32 páginas. O negócio 
será firmado nesta terça”, disse.

De acordo com o sindicalista, o 
equipamento está avaliado em R$ 
8 milhões e a dívida trabalhista 
com os demitidos é estimada em 
R$ 11 milhões. “O valor não será 
suficiente e já estamos articulando 
novas maneiras de pagamento”, 

afirmou Karrara.
O sindicato acordou com a Prol 

que os salários atrasados deste mês 
de todos os trabalhadores (ativos 
e demitidos) serão pagos até 28 
de dezembro. E que a partir de 
janeiro pagará R$ 1 mil para cada 
pessoa que for desligada da gráfica 
até que a venda da máquina seja 
concluída. “As pessoas que conti-
nuam empregadas resolveram en-

cerrar a greve no meio da tarde de 
sexta-feira porque sabem que se a 
greve se estendesse a empresa pa-
raria de vez, e então teríamos mais 
450 pessoas na rua”, explicou o 
presidente do sindicato.

“Sabemos que a empresa não 
vai pagar e que teremos que bri-
gar na Justiça. Todos estão mais 
uma vez com as contas atrasadas 
e pagando juros ou correndo o 

risco de ser despejado. Porém, se 
falir será pior, porque o processo 
se estende por décadas nos tribu-
nais. Com a Prol funcionando 
temos mais chances de receber 
nossos direitos”, afirmou Robson 
Alencar de Oliveira, que era líder 
de produção.

O ABCD MAIOR buscou 
ouvir a Prol mas até a publicação 
desta edição não se pronunciou.

Os trabalhadores que foram de-
mitidos da Gráfica e Editora Prol, 
em Diadema, não estão confian-
tes de que a empresa irá cumprir 
com o acordo de pagamento 
fechado na sexta-feira passada 
(04/12). Nesta terça-feira (08/12) 
ocorrerá negociação com uma fá-
brica mexicana sobre a venda de 
uma máquina. O valor adquirido 
servirá para quitar as dívidas com 
os 300 funcionários cortados na 
semana passada.

A empresa enfrenta problemas 
financeiros há sete anos. Com 
isso, os atrasos nos salários e be-
nefícios são recorrentes. Há três 
anos, a Prol abriu plano de recu-
peração judicial e, mesmo assim, 
não respeita os acordos e não paga 
os funcionários que mandou em-
bora até o ano passado. “Sabemos 
que os 600 funcionários que eram 
da unidade de Alphaville estão 
sem receber os valores estipula-
dos em acordo e os da unidade de 
Diadema, que saíram até o início 
deste ano, recebem uma mixaria e 
com atraso. Por isso temos medo 
de não receber nada”, disse um 
funcionário demitido que prefe-

michelly cyrillo
michelly@abcdmaior.com.br

Histórico de calotes tem sete anos; Gráfica Prol diz que venderá máquina para pagar demitidos

economia
balança comercial regional fica positiva em novembro

 As exportações feitas pelo ABCD em novembro foram R$ 206 mi-
lhões maiores que as importações. Isso representa R$ 38 milhões a 
mais em relação ao mesmo mês do ano passado.

DiNO SANTOS/SiNDiCATO DOS GRAFiCOS

Trabalhadores em frente à fábrica na sexta-feira em clima de comoção e revolta pela forma como a demissão foi anunciada

Programa da Serasa Experian apoia gestão de microempreendimentos

(michelly cyrillo)

Microempreendedores (MEIs) 
de São Paulo poderão dar uma 
guinada nos negócios com o 
programa Crescer e Vencer.  Por 
meio de uma parceria entre o Se-
rasa Experian e a ONG Aliança 
Empreendedora, os selecionados 
receberão cursos e consultorias 
de gestão financeira durante oito 
meses. Os interessados poderão 
se inscrever para participar do 
processo de seleção até 14 de 
dezembro pelo site www.cres-
cerevencer.org.br. São 80 vagas 
para a Região Metropolita, o que 
inclui o ABCD.

O programa faz parte de um 
projeto de responsabilidade social 
do Serasa, o Sonhos Reais, que 
capacita funcionários da empre-
sa para atuar como voluntários e 
transmitir à população de baixa 
renda noções básicas de educa-
ção financeira. A parceria com a 
ONG oferecerá cursos e consul-
torias sobre o mesmo tema, mas 
com  foco em gestão, análise fi-
nanceira do negócio e regulariza-
ção da situação de dívida.

“A metodologia é totalmente 
inovadora e voltada aos MEIs, 
principalmente de baixa escolari-

dade. Sabemos que boa parte dos 
empreendedores não tem noção 
básica de gestão financeira e por 
isso o negócio não deslancha. Os 

participantes terão aulas gerais 
sobre o tema e depois quatro se-
lecionados receberão os consulto-
res para verificar os erros e o que 

pode ser melhorado”, explicou 
Andrea Regina, gerente de Sus-
tentabilidade do Serasa.
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Dilma: ‘Não podemos nos 
dar o direito de parar o País’

lheiros (PMDB), sobre o assunto. 
Na opinião de Dilma, “não pode-
mos nos dar o direito de parar o 
País”. Ela afirmou que é impor-
tante que tudo se dê “o mais rápi-
do possível dentro desse clima de 
respeito à legalidade”.

“Não só prefiro que não haja 
recesso como acho que não deve 
haver recesso. Vivemos um mo-
mento em que não podemos pa-
rar o país até dia 2 de fevereiro”, 
disse. Conforme a presidente, 
não seria justo que os parlamenta-
res fossem convocados durante o 
Natal e o Ano Novo, mas a reto-
mada e análise das pendências po-

deriam ocorrer logo após as festas.
Dilma afirmou que, em um 

momento de crise, com a situ-
ação política e econômica que o 
País enfrenta, seria importante o 
Congresso ser convocado. Sobre a 
pauta da convocação, a presiden-
ta destacou que ainda é necessário 
avaliar, mas adiantou que deve 
entrar “tudo o que está pendente 
do processo de impeachment”.

Nesta segunda-feira (07/12) 
presidente recebeu um grupo de 
juristas contrários ao impeach-
ment. De acordo com eles,  não 
há embasamento legal que justi-
fique o afastamento da petista.

A presidente Dilma Rousseff 
defendeu nesta segunda-feira 
(07/12) a convocação do Con-
gresso com o objetivo de não ha-
ver recesso parlamentar para que 
a situação criada com a abertu-
ra de processo de impeachment 
contra ela seja resolvida o mais 
rápido possível.

Ela disse que ainda não está 
definida de que forma se dará a 
convocação, mas disse que vai 
conversar com o presidente do 
Congresso, senador Renan Ca-

Agência brasil 
pauta@abcdmaior.com.br

Para presidente, parlamentares devem abdicar de recesso para votar impeachment no Congresso

nacional/internacional
onu faz alerta sobre ‘catástrofe climática’

 O mundo caminha para uma “catástrofe climática”, 
alertou nesta segunda-feira o secretário-geral da ONu 
(Organização das Nações unidas), Ban Ki-moon.

RObERTO STUCkERT FiLHO/PR

Dilma defende fim do recesso parlamentar para agilizar votação de impeachment
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agenda

SAnto André
cINemA
O Sesc Santo André (rua Tamaru-
taca, 302, Vila Guiomar) receberá 
nesta terça-feira (08/12), a partir 
das 19h30, uma mostra cinema-
tográfica dos filmes produzidos 
pela ElCV (Escola livre de Cinema 
e Vídeo). Serão exibidas 17 obras, 
entre elas os quatro episódios da 
websérie Superação, produzida 
em conjunto com a comunidade 
haitiana andreense. A programa-
ção é gratuita. Mais informações: 
4433-0730.

São bernArdo
músIcA
A Orquestra de Viola Caipi-
ra de São Bernardo subirá ao 
palco do Teatro lauro Gomes 
(rua Helena Jacquey, 171, Rud-
ge Ramos) nesta quinta-feira 
(09/12), a partir das 20h, para 
apresentar clássicos do gênero 
musical. No repertório, canções 
conhecidas da música popular, 
como Asa branca, O menino da 
porteira e Moreninha linda. Os 
ingressos custam entre R$10 
e R$ 20. Mais informações: 
4368-3483.

São cAetAno
exPosIção
A Pinacoteca Municipal de São 
Caetano (avenida Dr. Augusto de 
Toledo, 255, Santa Paula) está 
com a exposição Io Itália, Self-
-Portrait, em cartaz até 30/01. A 
mostra reúne obras de 47 artis-
tas que utilizaram como suporte 
papéis artísticos de fabricação 
artesanal, originários da cidade 
italiana de Fabriano. Entrada 
franca. A visitação é de segunda 
a sexta, das 9h às 17h, e aos 
sábados, das 9h às 13h. Mais 
informações: 4223-4780.

cultura
exposição Fotográfica gratuita em diadema

 O MAP – Museu de Arte Popular (rua Professora Vitalina Caifa Esquível, 96, Centro) 
recebe até 19/12 uma exposição fotográfica de estudantes da Fundação Florestan Fer-
nandes. Visitação de terça a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 13h às 19h. 

Faz parte da tradição natalina 
as pessoas trocarem presentes. 
Por isso, nesta época do ano, as 
listinhas entram em cena e co-
meçamos a nos organizar para 
comprar “lembrancinhas”. Não 
pode ser muito caro, senão o 
ano que vem começa endivi-
dado... Opa, mas também não 
pode ser muito barato, senão 
vai parecer que não nos im-
portamos com a pessoa presen-
teada. Enquanto isso, lojas  e 
shoppings se armam com mil 
atrativos: promoções, decora-
ção, e propagandas que comu-
mente trazem palavras como: 
carinho, família, gratidão, 
união, e outros termos que não 
deveriam estar relacionados a 
consumo. 

Há quem goste de dar pre-
sentes e tenha tempo para se 
dedicar e há quem queira re-
solver da maneira mais prá-
tica, seja como for, uma coisa 
é certa: quem presenteia quer 
fazer com que o alvo da oferta 
se sinta especial. E para isso, na 
contramão das caixas coloridas 
e dos objetos que não fazemos 
ideia do caminho que percor-
reram para chegar às vitrines, a 
cantora e compositora Marcia 
Cherubin apresenta junto ao 
músico Beto Marsola o projeto 
A música que eu fiz pra você-   
trilhas esclusivas.

A proposta de A música que 
eu fiz pra você é a criação e 
produção de músicas exclusi-
vas para presentear  filhos, pais, 
companheiros em momentos 
como aniversários, casamen-
tos, além da áera coorporati-
va. “Quando fazemos música 
temos o objetivo de tocar as 
pessoas, a arte é isso, é um ins-
trumento para tocar as pessoas. 
E daí pensamos: ‘por que não 
presentear e vestir a pessoa com 
uma roupagem de uma músi-
ca feita especialmente para ela, 
sob medida, de forma inédita, 
exclusiva, e assim presenteá-

-la, homenageá-la’?”, explicou 
Marcia Cherubin.

Não se trata de uma simples 
serenata. A ideia de Marcia é 
compor uma canção que fale 
com poesia sobre sentimentos 
e particularidades da vida da 

pessoa homenageada, detalhes 
que não cabem nos motivos 
óbvios que gerariam homena-
gens: o diploma, a nova casa, as 
bodas. Marcia e Beto querem 
é ler as partituras das entreli-
nhas das histórias de vida. De 

acordo com Marcia, os artis-
tas não pretendem aproveitar 
nada pronto, nem tirar nada 
da gaveta.“Quando falamos 
em trilhas exclusivas, queremos 
mergulhar num mundo inédito 
para aquela pessoa.”

marina bastos
marina@abcdmaior.com.br 

Projeto cria canções para 
dar voz e ritmo à memória
Marcia Cherubin e beto Marsola criam ação para presentear pessoas com músicas feitas sob medida 

Músicas feitas de retalhos de histórias
O processo começa com uma 

conversa. A pessoa que vai pre-
sentear com uma canção senta 
para um bate-papo em que ela 
vai contar (se já souber) o que 
quer dizer para a pessoa home-
nageada. “Sabe aquela coisa que 
talvez você não tenha consegui-
do dizer a vida inteira e que ago-
ra precisa ser eternizada?”, inda-
gou a compositora.

Depois desse briefing (as in-
formações que vão nortear a 
produção), é escolhido o gêne-
ro musical. E aí Márcia e Beto 
Marsola discutem arranjos e ini-
ciar um processo criativo muito 
sensível. É o momento  de cap-
tar entre tudo o que foi dito, o 
que fará parte da letra, é hora de 
traduzir sentimentos e costurá-
-los numa canção jamais ouvida. 

“Acaba sendo um presente para 
todos, porque quem quer fazer 
a homenagem separa um tempo 
para resgatar e falar sobre suas 
memórias, coisa que normal-
mente não temos tempo para 
fazer”, considera Marcia, que 
possui formação em psicologia.

Com a canção pronta, Mar-
cia e Beto mostram o resultado 
e se abrem para ajustes. Depois 
entram na fase de gravação e 
para isso têm parceria com o 
Estúdio Jaburú. Os músicos 
não estão sozinhos, junto a 
eles tem um time de artistas 
que podem entrar no projeto 
de acordo com o ritmo musi-
cal ou qualquer outra deman-
da da canção. Depois da apro-
vação final do cliente, é feita a 
mixagem e masterização. 

excluSiVidAde
São disponibilizadas 10 cópias 

dos CDs com a música grava-
da, com tema na capa, ficha 
técnica, letra, e dedicatória do 
“presenteador” ao homenagea-
do. Também será entregue um 
certificado de “Composição Ex-
clusiva da Música”  e a partitura 
para que seja utilizada por mú-
sicos em outras situações. Vale 
lembrar que a composição será 
registrada na Biblioteca Nacio-
nal da Música. Para completar 
“o pacote”, há uma apresentação 
da música na formação de voz e 
violão ou voz e piano.

Para entrar em contato e co-
nhecer mais sobre A música que 
eu fiz pra você, procure pela pá-
gina no facebook ou ligue para 
4991-5550. 

AMANDA PERObELLi

A compositora e intérprete Marcia Cherubin pretende se inspirar com histórias de vida para compor músicas sob encomenda
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esportes

De volta ao terrão, Bonsucesso 
alia o futebol amador ao rock

Santo André fez valer essa tradi-
ção. Foram 10 horas de atrações 
ininterruptas, além de venda de 
churrasco e bebidas.

O objetivo do evento é anga-
riar fundos para o clube, agora 
já pensando na próxima tempo-
rada, em iniciativa totalmente 
independente partindo dos pró-
prios diretores.

“Somos aqui na direção em 
aproximadamente dez pessoas 
que se juntam e se cotizam para 
realizar o evento. Além da gen-
te, tem o comércio local e a co-
munidade, que chega pra ajudar 
de alguma forma, seja com uma 
mensalidade, seja com trabalho 
voluntário e isso tudo é muito 
importante. O resultado no dia 
da festa é ótimo, todo mundo sai 
satisfeito”, acrescenta Moraes.

A temporada foi especial para 

a equipe do bairro do Bangu 
pelo fim ao longo tempo au-
sente dos campeonatos da Liga 
Andreense de Futebol Amador. 
O Bonsucesso participou da 
terceira divisão e da categoria 
veteranos. Para 2016, a meta é 
evoluir dentro da várzea local.

“Chegamos bem, disputa-
mos os torneios em bom nível 
e tudo isso é muito legal. Mas é 
preciso que se diga que ao lon-
go dos 24 anos em que ficamos 
fora de disputas oficiais, o Bon-
sucesso jamais parou por com-
pleto. Seja disputando amis-
tosos, festivais, mesmo que 
eventuais, sempre estávamos lá 
com o nome do clube. Afinal, 
o Bonsucesso é mais que eu um 
time de futebol, o Bonsucesso é 
uma tradição. E aqui cuidamos 
disso”, diz. 

Se alguém acha que o rock 
não combina com o futebol 
amador, está enganado. Quem 
mostra isso é o Bonsucesso, 
time de Santo André que vol-
tou à ativa após 24 anos.

Como já é tradicional no mês 
de dezembro, o clube fechou a 
rua de sua sede próxima à rua 
Oratório no último sábado 
(05/12) para festejar. 

“Somos uma comunidade 
homogênea, temos aqui a ra-
paziada do samba, forró, serta-
nejo, reggae. Mas a essência do 
Bonsucesso é roqueira e a gente 
não foge disso”, explica o dire-
tor do clube, Matheus Moraes. 
Com um palco montado na 
rua e cinco bandas, o Bordô de 

marcelo mendez

pauta@abcdmaior.com.br

Time andreense tem estilo musical como essência e assim arrecada fundos para contratar jogadores

Alvi negro x Alvi negro
 Pela final da star, o Alvi Negro B fez 2 a 1 no Alvi Negro A em encontro 

inusitado no sábado (05/12), que resultou no mais novo campeão do 
futebol amador de Santo André.

CANELA DE FERRO   POR mArcelo mendez

Conheci Moalisson em um dia 
de pouco sol.

Em um domingo cinza que se 
recusava categoricamente a ser 
de luz, fui enviado a Mauá para 
fazer um jogo pela Copa Amiza-
de. Jogariam Dínamo, de Mauá, 
e Moleque Travesso, do Jardim 
Planalto, de São Paulo, no campo 
do Juá.

Não era uma boa peleja.
Trombadas, discussões, um bo-

cado de chutões e nada de haver 
algum encanto. O time do Mole-
que Travesso até abriu o placar 
em uma falha da zaga do Dínamo 
e imaginei que aquilo pudesse 
mudar um pouco o panorama. 
Mudou.

Foi nesse momento que Moa-
lisson apareceu. Na hora do gol 
que o Dínamo, seu time, acabara 
de sofrer, ele foi até a sua zaga. 
Tomou a bola que estava em 

posse de seu zagueiro, vociferou 
broncas, deu força para seu time 
e com a bola debaixo do braço 
seguiu para o meio de campo. 
“Vamos pra cima desses caras e 
vamos virar o jogo. Aqui é Dína-
mo, porra!”

Olhei bem para o menino. Pe-
queno, rosto imberbe, magrinho. 
A camisa 11 do Dínamo bailava 
pelo seu corpo, era muito pano 
para aquele jovem menino. As 
meias meio arreadas, as chutei-
ras coloridas, o cabelo moicano 
transado e toda a picardia que a 
pouca idade lindamente traz aos 
homens.

Deram a saída. Moalisson pe-
diu a bola e lhe deram. Como 
que um antigo malandro da velha 
lapa carioca, o menino parou na 
frente do zagueiro botinudo, colo-
cou as mãos na cintura e esperou 
o troncudo vir. Com a ginga de um 

milhão de gafieiras imortais, Mo-
alisson lhe deu um drible... Mas 
não apenas um drible; aquilo foi 
uma esculhambação!

“Olééé!!”, gritou a massa em 
êxtase. Instintivamente, um sor-
riso me veio ao rosto nesse mo-
mento. Era o começo do encanto 
chegando no Juá.

O match seguiu. Era o Moleque 
Travesso tentando definir a coisa 
e Moalisson pedindo bola. A cada 
uma que chegava, o seu marcador 
entrava em pânico. Sabedor do 
triste destino de Pierrot perdido 
que os zagueiros marcadores têm, 
entristecia-o o fato de ver a pelota 
chegando no pé daquele menino. 
Tentou dar-lhe umas pernadas...

Como que por magia, Moalis-
son fugia de todas. Rápido como 
os riffs de guitarra de um Alvin 
lee em fúria, o menino de Mauá 
deitava o cabelo em cima do po-

bre marcador.
Deu caneta, chapéu, drible da 

vaca, fez o diabo. Na única falta 
que o marcador conseguiu fazer, 
o menino falou: “Não adianta 
não, cê vai sair daqui tonto”

E assim o fez. Em uma dessas 
jogadas, Moalisson conseguiu ca-
var um pênalti. Seu time empa-
tou e vaga foi decidida na marca 
da cal. E então Moalisson fez de 
novo, ajudou classificar seu time 
e a festa se fez ali no Juá.

O tempo passou...
Depois dali, vi Moalisson en-

tortar outro sem fim de zagueiros. 
Por alguns outros clubes que jo-
gou, sempre brilhou. Sempre me-
teu gol, sempre bailou. Sempre 
que o vi, encheu de alegria esse 
pobre e velho cronista. Então veio 
um jogo no final de 2015 com 
seu Dínamo, pela Copa louren-
cini, em Mauá, em um dia linda-

mente ensolarado.
Em uma jogada mais forte o 

menino chorou. Não era um cine-
ma, não era cena, não era marra. 
A dor era verdadeira. Sem conse-
guir colocar o pé no chão, foi tira-
do de campo. levado a um hospi-
tal, ficou constatada a fratura em 
sua perna direita.

Nesse momento o sol foi embo-
ra imediatamente. Nada mais te-
ria o que fazer ali, o encanto saiu, 
se machucou.

Muito mais do que a fratura da 
perna, a contusão de Moalisson 
dói na poesia. Por um tempo ela 
ficará suspensa, mas vai se recu-
perar. Essa crônica, portanto, não 
é um lamento, mas um canto de 
esperança. Moalisson vai sarar e 
o sorriso e o abuso voltará para 
os terrões da várzea em breve. 
Até lá fica nossa torcida.

Volta menino, volta...

A poesia e a perna direita de moalisson

FAbiANO ibiDi

Rock está na essência do bonsucesso, tradicional time de Santo André
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Em sete dias de uma edição 
reduzida dos Jogos Abertos do 
Interior, levada de última hora 
a Barretos, São Bernardo fez 29 
finais, conquistou 20 títulos e se 
tornou tetracampeã na pontu-
ação geral. Dos quatro troféus, 
três vieram nos últimos cinco 
anos, o que confirma a suprema-
cia da cidade.

São Bernardo foi para o Interior 
com 528 atletas, que tiveram re-
taguarda importante. “Não existe 
possibilidade de êxito se não fo-
rem dadas as condições adequadas 
aos competidores. Essa conquista 
teve uma superação especial, pela 
dificuldade da infraestrutura e 
de se disputar todas as modali-

dades em sete dias. Foi a supera-
ção de todos, inclusive daqueles 
que trabalharam no alojamento, 
cozinheiros e motoristas. Chega-
mos a ter 35 saídas (para as com-
petições) em um único dia de 
disputa”, explicou o secretário de 
Esportes e Lazer de São Bernar-
do, José Alexandre Devesa. 

Mesmo com as dificuldades, o 
trabalho integrado apareceu nos 
resultados com os títulos nas se-
guintes modalidades: atletismo, 
basquete, damas, futsal masculi-
no, handebol, ginástica artística, 
kickboxing, luta olímpica, malha, 
natação, tênis de mesa, xadrez e 
ginástica rítmica.

“Não recrimino as cidades que 
não foram a Barretos (do ABCD, 
apenas São Bernardo esteve no 
Interior por toda a indefinição 

quanto à sede do evento), mas 
esse título reflete o trabalho fei-
to durante todo o ano por nós. 
Toda a programação feita para 
a temporada é para chegar nesse 
momento, o esforço acabou coro-
ado”, comemorou Devesa.

Integrante da delegação nas 
vitórias de 2011, 2013 e agora, 
em 2015, o secretário diz que o 
esporte é muito dinâmico e que 
todos os envolvidos não podem 
deixar de procurar a qualificação.

Em 2016, os Abertos vêm para 
São Bernardo e devem ser dispu-
tados em setembro, logo depois 
da Olimpíada do Rio. A qualida-
de dos centros esportivos é o dife-
rencial. “Mesmo com a Olimpí-
ada, estaremos com nossa equipe 
completa, a não ser que apareça  
problema de lesão”, antecipou. 

Com 20 ouros em uma semana, 
São bernardo é tetra dos Abertos
Antonio Kurazumi

kurazumi@abcdmaior.com.br

Cidade do AbCD se superou e mostrou organização para administrar os 528 atletas e os problemas com infraestrutura
RODRiGO PiNTO

basquete feminino deu um dos 20 títulos de São bernardo em barretos

pacotão de reforços
 Em preparação à Série A-2 do Campeonato Paulista, o São Caetano apresentará 

cinco reforços nesta terça-feira: o goleiro Renan Rocha, o lateral esquerdo Thiago 
Pereira, o lateral direito Grafite, o zagueiro Magrão e o meia atacante Diego Sales.

esporte
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www.abcdmaior.com.br
DivULGAçãO

em mauá, a festa começa na 
tarde desta terça-feira no paço 
municipal e terá michel teló.

Aos 61 anos, mauá 
teve na indústria 
a força para se 
desenvolver em seis 
décadas. 

diadema tem sua 
história ligada às 

lutas sociais, marca 
presente nos seus 56 

anos de existência.

Diadema e Mauá fazem
festa nos seus aniversários
Diadema e Mauá celebram seus aniversários no mesmo dia: 8 de dezembro. Com perfis 
semelhantes, os municípios preparam seus festejos nesta semana. veja como as cidades 
cresceram ao longo do tempo e como serão as atrações nas comemorações.

RODRiGO PiNTO

Suplemento eSpeciAl de AniVerSário de  mAuá e diAdemA -  8 e 9 de dezembro de 2015
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especial mauá

Mauá completa nesta terça-
-feira (08/12) 61 anos. A cidade 
hoje com quase 500 mil habi-
tantes e que abriga um dos maio-
res parques industriais do País, 
o Polo Petroquímico do Capu-
ava, tem história, patrimônios 
e datas a serem relembradas. 
Embora o aniversário seja na 
terça, na história política da 
cidade, o dia 22 de novembro 
é muito significativo. Foi nessa 
data, em 1953, que ocorreu 
o plebiscito que emancipou 
o município. A partir daí, 
Mauá, que antes integrava a 
cidade de Santo André, tor-
nou-se município autônomo, 
conquistando soberania polí-
tica e administrativa.

Após o plebiscito de 1953, 
ocorreram as eleições em 3 de 
outubro de 1954. Na ocasião 
o canteiro (nome utilizado na 
época para identificar os corta-
dores de pedra) Ennio Branca-
lion e o gerente administrativo 
Élio Bernardi, ambos do Parti-
do Trabalhista Brasileiro, foram 
eleitos, respectivamente, para 
prefeito e vice.

Para o historiador William 
Puntschart, presidente do Con-
selho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico, Arqueoló-
gico e Turístico de Mauá, pou-
ca gente na cidade se dá conta 
da importância histórica da 

sede do Museu Barão de Mauá. 
“Não percebemos a importância 
histórico-arquitetônica da casa. 
Trata-se, na verdade, de uma 
construção do século 18, típica 
casa bandeirista, remanescente 
do período inicial da ocupação 

territorial paulista. As linhas retas 
das janelas guardam em suas ex-
tremidades orifícios, chamados 
gonzos, que permitem a rotação 
de uma folha de porta, ou janela, 
em torno de um eixo. Destacam-
-se, ainda, duas inscrições jesuí-

ticas entalhadas no oratório e 
em uma das portas”, explicou.

O historiador destacou 
também que a casa tem mais 
de 250 anos. “Com o tempo, 
ali foi a sede da grande fa-
zenda denominada Bocaina, 
contígua às fazendas Oratório 
e Capitão João. Loteada na 
década de 1930, a casa foi ad-
quirida por Adolpho Augusto 
Ferreira. Desapropriada, se 
tornou, em 1982, Museu Ba-
rão de Mauá, é muito impor-
tante na história da cidade”, 
completou Puntschar. 

Entre 1950 e 1970, Mauá 
foi considerada a capital na-
cional da porcelana. Os ar-
tigos produzidos na cidade 
alcançaram sucesso nos mer-
cados interno e externo. Fo-
ram produzidos aparelhos de 
jantar, chá e café, louças do-
mésticas em geral adornos, 
peças para floricultura, isola-
dores elétricos (utilizados na 
rede elétrica das estradas de 
ferro). A qualidade dos arti-
gos industrializados e a ha-
bilidade da mão de obra por 
imigrantes que viviam na re-
gião foram fundamentais no 
processo produtivo. 

Mauá comemora 61 anos de
emancipação, história e crescimento
camila meloni 

pauta@abcdmaior.com.br

O município que já foi conhecido como a capital nacional da porcelana, conquistou liberdade política em novembro de 1953 
DivULGAçãO

Mauá, responsável  por um dos maiores parques industriais do País, já foi a capital da porcelana entre as décadas de 1950 e 1970

Mauá reúne grandes nomes da música para programação de aniversário

(rafael revadam)

Para a comemoração dos seus 
61 anos, Mauá programou uma 
lista de atividades gratuitas, que 
começam no dia de aniversário 
e seguem durante o mês de de-
zembro. As festividades iniciam 
nesta terça-feira (08/12), com 
um show comemorativo. A 
atração acontecerá às 14h,  no 
Paço Municipal (avenida João 
Ramalho, 205), e receberá di-
versos nomes da música popu-
lar, como Fernando e Sorocaba, 
Michel Teló, Pixote, Onze: 20, 
Turma do Pagode, Sampa Crew e 
Maria Cecília & Rodolfo.

Continuando com as ações es-
peciais, o CEU das Artes e dos 

Esportes (rua América do Norte, 
s/nº, Parque das Américas) rece-
berá na quinta-feira (09/12), às 
19h30, o 1º Encontro de Música 
de Mauá. No domingo (13/12), 
às 17h, haverá uma programação 
dupla: O CEU das Artes terá uma 
tarde musical com grupos de forró 
e a praça da Paineira (avenida Ba-
rão de Mauá, s/nº, Vila Bocai-
na) receberá coletivos de rock. 
A programação cultural se en-
cerra no dia 20/12 (domingo), 
às 10h, no Parque Ecológico da 
Gruta Santa Luzia (rua Luzia 
da Silva Itabaiana, 101, Jardim 
Itapeva), com oficinas do projeto 
Artes em Recicláveis. 

culturA e GAStronomiA

Além das atrações multi-
culturais, o Paço Municipal 
também será palco de feira 
gastronômica. Caminhões de 
food truck estarão estaciona-
dos nos dias 08 e 13/12 apre-
sentando pratos típicos de 
regiões, além de especiarias 
variadas, a partir 12h. 

No dia 13/12 (domingo) a 
2ª Corrida de Rua de Mauá, 
às 8h. Por causa do evento, 
os veículos da comida de rua 
estarão disponíveis no mesmo 
horário da competição.  

DivULGAçãO

Michel Teló e Fernando e Sorocaba estão entre as atrações de aniversário de Mauá
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Reformulação do transporte público 
é a grande marca de Donisete

ABCD MAIOR - O senhor 
está completando três anos 
de governo. O que diferencia 
a sua gestão das últimas 
administrações?
Donisete Braga - As duas coisas 
são verdadeiras. Primeiramente a 
população percebe o espírito de 
uma gestão diferente. Cada gestor 
tem um perfil de governar a cida-
de. Temos aqui um problema ur-
banístico e avançamos um pouco. 
A questão do transporte coletivo 
foi o grande tema da nossa gestão, 
ao conseguirmos vencer etapas 
decisivas após um ano de debate. 
Para se ter noção, faltam apenas 
15 ônibus para concretizar toda a 
reestruturação, quando teremos, 
pela primeira vez em Mauá, uma 
frota 100% renovada e com cur-
sos de formação teórica e prática 
a motoristas e cobradores. Nossa 
meta é colocar 300 abrigos de 
ônibus nos próximos dois anos. 
Isso além da integração entre 
ônibus com trens e o transporte 
gratuito a 26 mil alunos. Então 
estamos avançando. Para conso-
lidarmos esse modelo, agora de-
pendemos mais da União, para 
a aplicação da primeira etapa da 
conclusão dos três terminais de 
ônibus no Jardim Zaíra, Jardim 
Itapeva e Jardim Itapark, onde 
também teremos um corredor de 
ônibus. A segunda etapa é con-
cluir o Terminal Central e depois 
o Terminal no Batistini . Esses in-
vestimentos englobam R$ 90 mi-
lhões, sendo que a primeira etapa 
é de R$ 33 milhões. Já licitamos 
as reformas dos três terminais (da 
primeira etapa) e falta somente 
dar a ordem de serviço.

O setor de transporte passou 
por grande turbulência durante 
o processo que tirou a Leblon 
e a Viação Cidade de Mauá de 
operação, após comprovações 
de fraudes. O senhor acredita 
que a população superou esse 
episódio e aceita melhor a 
Suzantur?
Para superar é preciso fazer me-
lhor. Sempre que você faz uma 
intervenção, se passa por um 
desgaste. Um exemplo concreto 
é na UPA (Unidade de Pron-
to Atendimento) da Vila Assis, 
onde fechamos a unidade para 
fazermos uma reforma e am-
pliação. Não há como fazer essa 
intervenção com pessoas circu-
lando no local, então as pessoas 
pensam que “o prefeito fechou 
a UPA”. A mesma coisa foi em 
relação ao transporte coletivo. 
Gostaria muito de assumir a Pre-
feitura sem uma liminar e uma 
briga judicial que se arrastava 
por cinco anos sobre o setor. E 
tínhamos uma crítica aguda no 
transporte coletivo. Hoje, ainda 
temos um desgaste nos ônibus 
intermunicipais (E.A.O.S.A. e 
a Viação Ribeirão Pires, ambas 
de Baltazar José de Souza, tam-
bém dono da Viação Cidade de 
Mauá), pois são ônibus velhos e 
sucateados e a população acha 
que isso é atribuição da Prefeitu-
ra e não do Estado. 

A Saúde é geralmente o maior 
gargalo nas gestões públicas. 
O senhor conseguiu reduzir o 
déficit de profissionais, como 
médicos, ao atendimento 
público?
Diria que a Saúde é um tema 
onde quanto mais se faz, maior 
fica demanda. Veja: a nossa cida-

de foi a que mais conquistou mé-
dicos cubanos; temos 11 médicos 
residentes no Hospital Nardini 
e estamos fazendo a reforma do 
pronto socorro e da maternidade. 
Teremos também a Faculdade de 
Medicina, estamos reformando 
e ampliando as UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde). Entregaremos 
neste mês a UPA Vila Assis Bra-
sil. A legislação federal obriga os 
municípios gastarem 15% do 
orçamentos na Saúde e nós gas-
tamos 29%. Apesar disso ainda 
temos alguns gargalos, como 
pediatria e ortopedia, pois te-
mos dificuldades em contratar 
esses profissionais.

O senhor sempre enfatizou a 
dependência dos municípios à 
União e, neste ano, os prefeitos 
reclamam da queda de receita. 
Como fica Mauá diante das 
dificuldades financeiras?
O que nós tínhamos de fazer jun-
to ao governo federal em projetos 
e programas, já fizemos. Temos 
hoje demarcados R$ 500 milhões 
de todos projetos na Habitação, 
Saúde, Saneamento, Mobilidade 
Urbana e outros. Todos esses pro-
jetos estão contratados e licitados. 
Mas estamos tendo cortes signifi-

cativos no que a gente apresentou 
à União e isso vai fazer com que 
muitas obras tenham atrasos. En-
tão precisamos reconhecer isso, 
mas também vale salientar que es-
tamos com parceria muito efetiva 
com a União e com o Estado.

Ao assumir o governo, o 
senhor chegou a dizer que 
herdou uma cidade com  R$ 
126 milhões de déficit. Hoje, 
essa dívida está liquidada?
Estamos tentando equalizá-la, 
isso faz diferença no Orçamento 
e ao mesmo tempo temos queda 
na receita por conta da economia. 
Agora, concretamente, fizemos 
a lição de casa. Repactuamos a 
dívida (de R$ 3 bilhões, que se 
arrastava desde 1991, para R$ 
470milhões).

Estamos nos aproximando de 
mais um período de chuvas 
e Mauá tem um histórico 
de sofrimento por conta de 
desabamentos e enchentes. O 
que foi feito para atenuar esse 
risco?
A nossa cidade se equipou e tem 
sensores de marcas suecas já ins-
talados no Jardim Zaíra para 
justamente evitar tragédia am-

biental como ocorreu em Maria-
na, Minas Gerais. Então temos 
condições de nos antecipar a 
tragédias. Contratamos e temos 
12 pluviômetros automáticos. A 
Defesa Civil foi transferida para 
o Zaíra, está equipada e estará 
em plantão em dezembro e ja-
neiro. Por isso, diria que avança-
mos muito nesse quesito.

No Ioeb (Índice de 
Oportunidades da Educação 
Brasileira), Mauá recebeu nota 
4,8, de 0 a 10. Esse é o segundo 
pior índice do ABCD, apenas à 
frente de Rio Grande da Serra, 
que recebeu nota 4,4. Por 
que há esse dado negativo na 
educação?
Houve avanços, mas a deman-
da é grande e temos ainda de-
safios. No ano que vem, todas 
as crianças de 4 e 5 anos terão 
de estar nas escolas munici-
pais. Para isso, vamos ter de 
aumentar o período. Mas am-
pliamos e reformamos 29 es-
colas, melhoramos a qualidade 
das merendas e pelo terceiro 
ano consecutivo entregamos 
os uniformes. Então estamos 
buscando cada vez mais me-
lhorar a educação. 

ANDRiS bOvO

Prefeito afirma que já encmainhou projetos juntamente ao governo federal da ordem de R$ 500 milhões

A mobilidade urbana, com melhorias voltadas principalmente à 
população que utiliza cotidianamente os ônibus municipais, com uma 
frota quase completamente renovada, formação de motoristas, além 
da meta de construir mais 300 novos pontos, é a uma das principais 
conquistas da gestão do prefeito Donisete Braga (PT). Em entrevista 
ao ABCD MAIOR por conta do aniversário da cidade, o petista também 
elenca a preparação organizada pela Administração com objetivo de 
enfrentar o período de chuvas, que se aproxima.  

bruno coelho
bruno@abcdmaior.com.br

especial mauá
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Turismo industrial é novo foco 
de desenvolvimento em Mauá

Os principais pontos do 
roteiro de visita são os polos 
Petroquímico, de Capuava e 
de Sertãozinho, onde estão 
concentradas mais de 300 em-
presas dos segmentos plástico, 
químico e metalúrgico. De 
acordo com o secretário Aldo 
Cursino, a intenção é trazer a 
experiência deste tipo de turis-
mo já consolidada em São Ber-
nardo para Mauá, na tentativa 
de estimular o desenvolvimen-
to regional. 

“Não estamos inventando 
o turismo industrial. Busca-

mos conhecer as experiências 
locais, em outros Estados e 
até países para explorarmos 
da melhor maneira o que a 
nossa cidade oferece. As fá-
bricas têm muito conheci-
mento para passar adiante, 
principalmente aos estudan-
tes, atraindo mão de obra, 
além de investidores, porque 
temos capacidade de receber 
novas empresas”, disse.

As parcerias ainda estão 
sendo realizadas junto às em-
presas e universidades, como 
a UFABC, FAMA, USCS, 

FSA e Fatec. No início do 
ano, a ideia é alinhar as visitas 
junto com o turismo realiza-
do em São Bernardo, inserin-
do a Incubadora de Empresas 
de Mauá no roteiro. Para o 
coordenador do GT (Gru-
po de Trabalho) Turismo, do 
Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC, Fernando Bo-
nisio, é necessário conhecer a 
estrutura e o preparo dos in-
cubados em receber as visitas, 
além de mobilizar as cidades 
para aumentar essa modalida-
de de turismo.

“Os incubados podem ini-
ciar visitas para conhecer 
o projeto em São Bernardo 
para ter noção de como é re-
alizado e ver se têm interesse 
em receber os futuros visi-
tantes. Mas o maior desafio 
é fazer as cidades se mobi-
lizarem e tornar o turismo 
industrial regional. A tarefa 
não é fácil. Em São Bernardo 
estamos em estágio de matu-
ridade agora, depois de dois 
anos, e com Mauá podería-
mos ter outras cidades inte-
ressadas”, pontuou. 

A partir de janeiro, as fá-
bricas instaladas em Mauá 
serão roteiro para estudantes, 
população em geral e investi-
dores explorarem por meio do 
Turismo Industrial.  A inicia-
tiva coordenada pela Secreta-
ria de Desenvolvimento Eco-
nômico serve para explorar o 
potencial do setor responsável 
por 60% da arrecadação mu-
nicipal e milhares de empre-
gos diretos e indiretos. 

iara Voros
iara@abcdmaior.com.br

As empresas da cidade estarão abertas para receber estudantes, investidores e pessoas interessadas 
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especial diadema

Diadema completa nesta terça-
-feira (08/12) 56 anos. A cidade 
que hoje abriga cerca de 400 mil 
habitantes, já foi originalmente 
um bairro rural de São Bernar-
do. Após a realização de plebisci-
to em 24 de dezembro de 1958, 
Diadema se emancipou. Em 
1959 aconteceram as primeiras 
eleições, e no dia 10 de janeiro 
de 1960, com a posse dos elei-
tos, oficialmente, foi declarado o 

novo município.
No início do século 20, a an-

tiga rota dos tropeiros começou 
a passar por um processo de ur-
banização e industrialização que 
deram os primeiros traços da 
Diadema que conhecemos hoje. 
Os primeiros migrantes vieram 
de Portugal, Espanha e Itália, 
eram pessoas que trabalhavam 
nas chácaras, olarias, extração 
de carvão ou de pedra. Anos de-
pois, brasileiros, principalmente 
de Minas Gerais e do Nordeste, 
formaram um outro ciclo, liga-

do ao processo de industrializa-
ção da região e da metropoliza-
ção da cidade.

Para a documentalista do Cen-
tro de Memória de Diadema, 
Maria de Lourdes Ferreira, a 
cidade tem uma história bonita 
de lutas populares e iniciativas 
governamentais, mas muitos 
munícipes desconhecem. “É pa-
pel das escolas, dos meios de co-
municação e nosso papel, como 
um Centro de Documentação, 
História e Memória Social, am-
pliar o conhecimento dos dia-

demenses sobre sua cidade, suas 
lutas, suas vitórias, sua gente, sua 
cultura”, argumentou Malu.

As transformações a partir dos 
anos 1950 no ABCD, como 
abertura de estradas, industria-
lização, migrações, novos lotea-
mentos despertaram o interesse 
das lideranças políticas na região. 
Havia o entendimento de que a 
mudança de distrito para muni-
cípio favoreceria o desenvolvi-
mento local.

Para Malu, a primeira  con-
quista da cidade foi a eman-

cipação, mas garante que não 
poderia deixar de lembrar  a 
importância  da inauguração do 
primeiro terminal de Diadema  
em 1987. “Atravessando a cida-
de, o trólebus integrou Diadema 
não só aos outros municípios do 
Grande ABC, mas também a 
São Paulo, zona Sul, no Jabaqua-
ra, seja a zona Leste, São Mateus. 
E em 2010, com as novas linhas 
o trólebus chega a avenida Ber-
rine, ligando Diadema a região 
Oeste. Amplia-se o processo de 
metropolização”, concluiu.  

Diadema tem história ligada
a lutas e movimentos populares
camila meloni 

pauta@abcdmaior.com.br

Os primeiros migrantes do município vieram de Portugal, Espanha e itália, depois chegaram os nordestinos e mineiros 

Cidade comemora o aniversário com valorização do passado

(rafael revadam)

Para as festividades de 56 
anos, Diadema optou em valo-
rizar o passado. As comemora-
ções do aniversário acontecerão 
no Centro de Memória (aveni-
da Alda, 255, Centro), que será 
reinaugurado após um período 
em reformas. Com atrações du-
rante toda a manhã desta terça-
-feira (08/12), o espaço estará 
aberto a partir das 9h30. 

A programação começa com 
a exibição do filme O Tesou-
ro de Diadema, do cineasta 
bernardense Diaulas Ulisses. 
Posteriormente haverá uma 

intervenção de dança com a 
Escola de Dança Attos e um 
painel de grafite com o coleti-
vo Matéria Rima. As apresen-
tações musicais ficarão com os 
grupos Violeiros de Diadema 
e Lira Musical. O encerra-
mento ficará com o conjun-
to pernambucano de xaxado, 
Cabras de Lampião.

Após a confraternização, o 
município seguirá com as atra-
ções natalinas, como parte do 
projeto Natal Iluminado. As 
atrações acontecerão nos fins 
de semana, até o dia 20/12, 

sempre na praça Lauro Mi-
chels (encontro das avenidas 
Fábio Eduardo Ramos Esquí-
vel e Antônio Piranga com rua 
Amélia Eugênia, s/nº, Cen-
tro). Iniciando às 18h, no sá-
bado (12/12) estarão presentes 
os corais Assembleia de Deus e 
Centro Educativo Meta, além 
das bandas Gemas e Jolt. Já no 
domingo (13/12), os shows se-
rão do coral Colégio Adventis-
ta, do Meu Malvado Favorito 
Cover e apresentação do tenor 
Ézio Bonini.  

DivULGAçãO

Os violeiros de Diadema estão entre as atrações musiciais de aniversário

DivULGAçãO

Em 1925, por causa  da  represa billings, a região do Eldorado despertou o interesse de moradores da Capital Casa do primeiro prefeito de Diadema, professor Evando Esquível, eleito em 1959, após plebiscito 
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Com Água Santa, Diadema vai 
estrear na elite do futebol

tão seriam sorteados e o Netuno 
dividiria lugar nas bolinhas do 
sorteio com Corinthians, Pal-
meiras, Santos e São Paulo. Em 
que chave os Aquáticos cairiam? 
Em nenhuma. Pela indefinição 
quanto às condições do estádio, 
a Federação colocou a participa-
ção como dúvida, substituindo o 
nome da equipe por “acesso 4”. 
O drama estava desenhado.

Desde aquele dia, no come-

ço de novembro, os dirigentes 
e torcedores do Água Santa não 
dormiram mais em paz, afinal o 
sonho parecia distante. E ficou 
mais ainda dias depois, quando 
uma das arquibancadas do está-
dio desabou.

Em vez de entregar os pon-
tos e pedir à Federação para 
que pudesse mandar seus jogos 
em outro lugar, outro campo, o 
Netuno insistiu com a sua casa 

em Diadema, garantindo que 
tudo ficaria pronto a tempo do 
Paulistão. Os organizadores do 
campeonato tiveram paciência e, 
num comunicado recente, anun-
ciaram o presente de Natal da ci-
dade: o Água Santa disputará a 
A-1, ali terminava a história do 
segundo acesso.

A confirmação definitiva, se é 
que era necessária, veio na última 
semana com o anúncio da tabela 

do torneio, que projeta as 15 “ba-
talhas” da primeira fase e, quem 
sabe, um mata-mata. Depois de 
todos os problemas, permane-
cer entre os melhores do Estado 
poderia ser considerado uma vi-
tória, mas o Água Santa gosta de 
surpreender. Se tudo der certo e o 
elenco encaixar ao gosto de Már-
cio Ribeiro, 2016 pode ser o ano 
de estreia no Campeonato Brasi-
leiro. O Netuno vai para cima.

Quem nunca viu um adesivo 
do Água Santa nos carros espa-
lhados pelo ABCD e até em São 
Paulo? No profissionalismo há 
exatamente quatro anos, o Ne-
tuno virou febre, foi abraçado 
de vez pela cidade e se tornou o 
time de futebol mais popular da 
Região nesse período, deixando 
para trás São Bernardo, Santo 
André e São Caetano. O ápice 
veio nesta temporada, com “dois 
acessos” para a divisão de elite 
do Paulista. Em 56 anos de vida, 
nunca Diadema havia visto uma 
equipe representá-la na Série A-1.

Com origem na várzea, onde 
acumulou títulos por três déca-
das, o Água Santa não demorou 
a se adaptar ao novo status e não 
por acaso está 100% nos três 
campeonatos disputados como 
profissional. Houve algumas der-
rotas, mas foram três acessos que 
resultaram no melhor início de 
um clube filiado à Federação Pau-
lista e em atividade no Estado.

Ironicamente, o sofrimento 
maior nessa aventura nova veio 
fora das quatro linhas. Tudo 
bem, o acesso na A-2 veio apenas 
na última rodada com o quarto 
lugar, pelo saldo de gols em dis-
puta com Mirassol, Independen-
te e São Caetano - os quatro ter-
minaram com o mesmo número 
de pontos.

A despeito desses jogos acir-
rados da A-2, o pesadelo veio 
após a vaga confirmada na elite. 
“Faz tudo” no Água, sendo mais 
do que um técnico, Márcio Ri-
beiro trabalhou nos bastidores e 
fechou nomes conhecidos para a 
competição, tais como o goleiro 
Roberto e o meia Roger Gaúcho. 
Entretanto, as obras no estádio 
do Inamar não fluíam como to-
dos esperavam, até chegar o dia 
de bastante expectativa entre os 
torcedores. Os grupos do Paulis-

Antonio Kurazumi
kurazumi@abcdmaior.com.br

Netuno conseguiu o acesso para a Série A-1 por duas vezes, após drama com estádio do inamar

RODRiGO PiNTO

Torcida do Água Santa registra uma das maiores médias de público do Estado e tornou o time de Diadema no mais popular do AbCD

Netuno vai jogar contra três grandes e o São bernardo
Está na tabela do Campeonato 

Paulista: 2016 será um ano de no-
vidades para o Água Santa. Dos 
15 jogos na primeira fase, quatro 
serão contra times grandes ou o 
São Bernardo.

A estreia do Netuno é no dia 
31 de janeiro em casa diante da 
Ferroviária, velha conhecida da 
A-2. Nesta temporada, os dois se 

enfrentaram em Araraquara e a 
equipe de Diadema resistiu bra-
vamente até os acréscimos, mas 
levou o gol da derrota. 

Mas, já na segunda rodada, o 
Água Santa vai visitar o São Pau-
lo no estádio do Morumbi, em 
experiência inédita até aqui no 
profissionalismo. Qualquer resul-
tado que não seja a derrota já será 

histórico.
Vai ter viagem ao Morumbi e 

à Vila Belmiro, onde haverá um 
duelo com o Santos em março. 
Quase na sequência, o adversário 
é o Palmeiras e com mando de 
campo, mas o jogo não vai acon-
tecer em Diadema por segurança. 
E finalmente, na última rodada, 
o Água fecha a campanha na pri-

meira fase diante do São Bernar-
do, provavelmente no Inamar.

O Netuno está no grupo D, ao 
lado de Corinthians, Red Bull, 
Mogi Mirim e Rio Claro. Os dois 
primeiros avançam às quartas de 
final, sendo que os dois melhores, 
tirando os que já estão nas Séries 
A, B e C, se classificam para o 
Brasileiro. Este é o sonho.  
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