
10/09/2019 Jornal Ponto Final

jornalpfinal.blogspot.com 1/8

s e g u n d a - f e i r a ,  9  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 1 9

Postado por CABB Editora às 14:27 Nenhum comentário: 

Marcadores: músicos, rock-beats, show

Evento em Santo André deve reunir cerca de 1,5 mil
músicos

Redação

O Rock Beat Show ocorre em 21 de setembro em novo endereço. Diante da possibilidade de
chuva nesta data, o evento foi transferido do São Paulo Expo, onde acontecerá a Music
Show Exp, para o Ginásio Pedro Dell'Antônia, em Santo André, para garantir a sua
realização. Na ocasião, mais de 1,5 mil músicos devem se reunir, pela primeira vez, na
América Latina em um grande show gratuito, com o objetivo de chamar a atenção da
sociedade sobre a importância do ensino musical e da música na vida das pessoas.

A iniciativa é idealizada por Dino Verdade (Bateras Beat Music School) e Nando Guto (Scholl
of Rock / BR). “Resolvemos mudar o Rock Beat Show para um local fechado para oferecer
aos músicos melhor infraestrutura e conseguir realizar o show. Músicos e cantores de todas
as idades e estilos e pessoas que curtem música estão convidados para participarem desse
encontro que deverá ser o maior do mundo”, comenta Verdade, que também é fundador da
Bateras Beat Music School, maior rede de escolas de música da América Latina.

A música escolhida para ser o clipe oficial do evento é Que País é Esse, do Legião Urbana, e
os músicos também tocarão clássicos do rock e pop como You Shook Me All Night
Long (AC/DC), Fogo (Capital Inicial), Get Lucky (Daft Punk), Up Town Funk  (Bruno Mars) e
Good Times (Chic/Nile Rodgers).

Cada músico deverá levar seu próprio instrumento e o repertório já está disponibilizado
online no  Cifra Club. No dia do evento a montagem será a partir das 10h, com a passagem
de som oficial às 14h e início do show às 16h.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site Sympla. Os participantes do Rock Beat
Show  ganharão os ingressos de sábado e domingo, para a Music Show Exp. Já o Ginásio
Pedro Dell'Antônia fica na Rua São Pedro, 27, Vila América.

Probabilidade de chuva, em 21 de setembro, foi o motivo da transferência do local do evento | Foto:
divulgação 

Santo André realiza ações e fórum sobre prevenção ao
suicídio

Redação

A Prefeitura de Santo André, em parceria com o Centro de Valorização à Vida (CVV),
realizou na última sexta-feira (6) o 3º Fórum de Prevenção do Suicídio, no Teatro Municipal
Maestro Flavio Florence. O evento faz parte da programação (veja abaixo) da campanha
Setembro Amarelo e evidenciou a importância de falar sobre essa temática, que para
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muitos ainda é considerada um tabu.

No ano de 2017, o município registrou 43 suicídios, sendo que destes 31 vítimas eram do
gênero masculino. Dos 19 suicídios registrados em 2018, 13 vítimas eram do gênero
masculino. Os números de tentativas são ainda mais alarmantes, das 751 tentativas de
suicídios registradas nos últimos dois anos, 518 vítimas são do gênero feminino.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra, comentou os dados. “A pessoa que comete o
suicídio não odeia a vida, ela quer acabar com uma dor que ela tem e através disso acaba
cometendo um ato de desespero nesse sentido. A gente trata disso com afeto, atenção,
amor, conscientização, se aproximando dessas pessoas, por isso é importante essa
mobilização e a participação do poder público. Temos que trazer essas pessoas para perto
da gente e com políticas públicas vamos conseguir reduzir esses índices”, afirma. 

A abertura do evento contou com a participação do coral da Escola Municipal de Educação
Infantil e Ensino Fundamental (Emeief) Paulo Freire, na sequência houve uma palestra
ministrada por voluntário do CVV Santo André. Dentre os temas do seminário, foram
abordados assuntos como prevenção, valorização da vida, acolhimento, escuta e cuidado
humanizado.

Segundo a psicóloga Thais Regina Gomes de Araujo, o suicídio não é uma questão individual
e sim um problema social. “O suicídio sendo uma questão social é de responsabilidade de
todos nós que fazemos parte desta sociedade. Para as muitas pessoas que tentam o
suicídio, existem tantas outras que já pensaram sobre isso e não falam sobre o assunto, por
isso essa discussão é tão importante. Antes de falarmos sobre o bullying precisamos falar
de diversidade racial, de gênero e religiosa. Vamos falar sobre a importância de olhar para
o outro, reconhecer e aceitar essas diversidades. Isso vai nos ajudar, enquanto sociedade a
lidar com esse problema social”, explica.

Atendimento 
 A rede municipal de saúde Santo André oferece acolhimento para aqueles que sofrem com
quadros depressivos ou sofrimentos psíquicos. O munícipe poderá procurar diretamente a
unidade de saúde de referência para que o acolhimento desse sofrimento seja realizado
junto à equipe multiprofissional, que diagnosticará o usuário, bem como irá direcioná-lo
para receber o tratamento mais adequado para cada caso.  

Além da rede pública municipal, o CVV presta apoio emocional e prevenção do suicídio, por
meio do número 188 (ligação gratuita). O atendimento também é feito por e-mail, chat,
atendimento pessoal e CVV Comunidade, com ações abertas à comunidade que estimulam o
autoconhecimento e melhor convivência em grupo e consigo mesmo.

Setembro Amarelo
A campanha do Setembro Amarelo foi organizada nacionalmente em 2015 e teve adesão de
Santo André em 2017. Desde então tem ganhado força, com a ampliação das ações de
sensibilização e conscientização da população. Em 5 de setembro de 2019, foi aprovada a
lei que institui o Plano Municipal de Valorização à Vida e a Campanha Setembro Amarelo,
que têm como objetivo de reduzir as taxas de suicídios e suas tentativas, além de
identificar os comportamentos suicidas e promover o acompanhamento dos indivíduos que
apresentam ideação suicida. A legislação prevê que a campanha Setembro Amarelo fará
parte do calendário oficial do município.

*Programação do Setembro Amarelo em Santo André

Roda de conversa: Suicídio - precisamos falar sobre isso
Data: 11/09/2019 – quarta-feira
Horário: 9h
Local: Cras Vila Luzita – Estrada do Pedroso, 236
Palestrante: Milton Minoru Kagohara – Voluntário do CVV – Centro de Valorização da Vida.

1ª Caminhada de Valorização da Vida
Data: 14/09/2019 – sábado
Horário: 10h - concentração na Praça Embaixador Pedro de Toledo (Largo da Estátua)

Fórum ocorreu na última sexta-feira (6), mas programação do Setembro Amarelo vai até o fim do mês | Foto:
Angelo Baima/PSA
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11h - Ato oficial na concha acústica da Praça do Carmo.

Setembro Amarelo - Prevenção do suicídio: falar é a melhor solução
Data: 16 e 23/09/2019 – segunda-feira
Horário: 10h
Local: Unidade de Saúde Jardim Carla - Rua José de Alencar - Condomínio Maracanã
Realização: Unidade de Saúde Jardim Carla e Cras Marek.

Seminário - A importância da fé e da religiosidade na prevenção do suicídio
Data: 17/09/2019 – terça-feira
Horário: 19h
Local: Salão Burle Marx – Praça IV Centenário – 9º andar do prédio do Executivo - Centro
Realização: Fórum Inter-religioso
Apoio: Prefeitura de Santo André

1ª palestra: A importância da fé e da religiosidade na prevenção do suicídio
Palestrante: Edson de Jesus Sardano, Membro do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes e
da Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues, secretário de Segurança Cidadã
de Santo André e coronel da reserva da Policia Militar.

2ª palestra: A prevenção islâmica contra o suicídio
Palestrante: Sheik Jihad Hassan Hammadeh - Presidente do CALCEE (Centro Árabe-Latino
de Cultura e Estudos Estratégicos) e Presidente do ICP (Instituto Cinco Pilares).

3ª palestra: Espiritualidade como estratégia de enfrentamento para o sofrimento
Palestrante: Prof. Dr. Abner Morilha - Pastor da área de aconselhamento da Primeira Igreja
Batista de Santo André, professor da graduação e pós-graduação da Faculdade Teológica
Batista de São Paulo.

Palestra: prevenção do suicídio - é importante falar sobre isso
Data: 19/09/2019 – quinta-feira
Horário: 13 h às 17h
Local: Centro Hospitalar Municipal de Santo André – Sala da Rute (Rede Universitária de
Telemedicina) – Avenida João Ramalho, 326 – Vila Assunção.
Palestrantes:
Milton Minoru Kagohara – Voluntário do CVV – Centro de Valorização da Vida
Dr. Tomaz Eugenio de Abreu - coordenador médico da Psiquiatria do CHMSA
Inscrições: comunicacaochmsa@santoandre.sp.gov.br  (assunto: palestra: prevenção do
suicídio,  é importante falar sobre isso).

Roda de Conversa – Setembro Amarelo
Tema: Saúde Mental e Trabalho
Data: 20/09/2019 – sexta-feira
Horário: 9h30 às 11h30
Local: Auditório do DVS (Departamento de Vigilância à Saúde) – Rua Primeiro de Maio, 133,
Centro – 2º andar
Público participante: profissionais de saúde, estudantes, conselheiros do controle social,
representantes de outras organizações da sociedade civil.
Inscrições: cerest@santoandre.sp.gov.br (assunto: roda de conversa - Setembro Amarelo).

Cuidado humanizado e valorização da vida
Data: 20/09/2019 - sexta-feira
Horário: 14h
Local: Centro de Formação de Professores Clarice Lispector - R. Tirol, 05, Parque das
Nações.

1ª Palestra: O atendimento do Samu nos casos de suicídio
Palestrantes: equipe do Samu de Santo André.

2ª Palestra:  O papel da escola na prevenção do suicídio e da violência autoprovocada
Palestrante: Patricia Helena Moretti - Especialista em transformação de conflitos e estudos
da paz - Assistente de Diretoria da Unidade de Assuntos Institucionais e Comunitários de
Santo André.

3ª palestra: A importância do apoio emocional e dos espaços de escuta nas escolas
Palestrante: Mônica Quirino, voluntária do CVV e coordenadora do CVV Comunidade no
Estado de São Paulo
Inscrições aqui  (vagas limitadas).

Cine Ser CVV com exibição do filme “A Beira do Caminho”
Data: 28/09/2019 – sábado
Horário: 10h
Local: Escola Livre de Cinema e Vídeo - Avenida Utinga, 136 , Vila Metalúrgica
Realização: CVV Santo André
Apoio: Prefeitura de Santo André/Secretaria de Cultura.

*Programação sujeita a alteração.
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Intolerância religiosa cresce em São Paulo

Redação

Na cidade de São Paulo, no primeiro quadrimestre do ano, segundo dados da Polícia Civil, a
intolerância religiosa cresceu em comparação com o mesmo período do ano anterior: foram
562 notificações entre janeiro e abril de 2019 – em 2018 foram 280. Para combater a
intolerância religiosa, católicos franciscanos e muçulmanos se reunirão em 28 de setembro,
a partir das 21h, na Mesquita de Santo Amaro (Av. Yervant Kissajikian, 1130, em São
Paulo).

Na ocasião, eles recordarão um gesto de tolerância religiosa ocorrido há 800 anos: a visita
de Francisco de Assis ao Egito, quando se encontrou com o líder religioso muçulmano, o
Sultão Al-Malik al Kâmil al Ayoubi. O evento acontecerá

Os dados da polícia não revelam as religiões alvo de intolerância, mas foram registrados,
em média, cinco boletins de ocorrência por dia especialmente em delegacias localizadas
nos extremos sul e norte da cidade. Os distritos com mais ocorrência foram o 47º DP (Capão
redondo) e o 73º DP (Jaçanã).

Já o evento é fruto de um convite da Província Franciscana da Imaculada Conceição do
Brasil, prontamente aceito pela Federação das Associações Muçulmanas do Brasil
(Fambras), e conta com o apoio da União Nacional Islâmica e da Sociedade Beneficente
Muçulmana.

Francisco de Assis navegou rumo ao Egito movido pelo desejo de ir ao encontro dos
muçulmanos. Na ocasião, cristãos e muçulmanos se viam como inimigos e o clima era de
total animosidade. No entanto, o santo católico foi recebido pelo líder religioso
muçulmano, o Sultão Al-Malik al Kâmil al Ayoubi, com benevolência e hospitalidade. E a
partir desta visita, Francisco fez importantes reflexões sobre a missão dos Frades Menores.

Foi o Ministro Geral da Ordem dos Frades Menores, o Frei Michael Anthony Perry, que
encorajou franciscanos de todo mundo a procurar os muçulmanos, imitando o gesto de São
Francisco de Assis: "Nós vivemos um tempo em que pessoas de várias crenças divulgam uma
demonização dos muçulmanos e incitam outros a terem medo deles. Além do estudo e da
oração sobre os temas do encontro e diálogo, eu encorajo os seguidores de Francisco que
carecem de um contato especial com o Islam a retomarem a experiência de nosso fundador
... Vá conhece-lo ou conhecê-la ... Tente aprender ou apreciar o que a experiência de Deus
anima nele ou nela ..."

O vice-presidente da Fambras, Ali Zoghbi, reforça a alegria, como muçulmano, de receber
os católicos franciscanos e celebrar os 800 anos do encontro entre São Francisco de Assis e
o Sultão Al-Malik al Kâmil al Ayoubi. "É mais uma forma de mostrar o que tanto nos
empenhamos em promover: o diálogo inter-religioso. Vivemos tempos difíceis, marcado por
intolerância religiosa, e isto precisa ser combatido. E no que tange à islamofobia, só
venceremos este tipo de preconceito com oportunidades de mostrar o verdadeiro Islam –
uma religião que promove a paz, a tolerância, a compaixão, a justiça social e, acima de

Muçulmanos e católicos franciscanos se unem, em 28 de setembro, na Mesquita de Santo Amaro, para celebrar
um gesto de tolerância ocorrido há 800 anos: o encontro entre São Francisco de Assis e o Sultão Al-Malik al

Kâmil al Ayoubi | Imagem: divulgação
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Marcadores: intolerância, paz, religião

tudo, a preservação da vida", afirma o vice-presidente.

Ainda em fase de organização, o evento contará com a presença de autoridades religiosas,
políticas e diplomáticas, além de fiéis católicos e muçulmanos. 

Fazem parte da programação, entre outras ações, a visita dos franciscanos à Mesquita;
apresentações culturais e o mais importante: a assinatura de um documento – pelo Sheik
Mohamed al Bukai, a Irmã Cleusa Aparecida Neves, Presidente da Conferência da Família
Franciscana do Brasil (CFFB) e o Frei César Külkamp, Presidente da Conferência dos Frades
Menores do Brasil (CFMB) – que registrará os principais compromissos assumidos por ambas
as religiões, a partir da celebração: seguir promovendo o diálogo muçulmano-cristão e unir
forças em prol de objetivos comuns, como a promoção da justiça social, a paz e a
liberdade.

Funcionários de Mauá têm capacitação sobre doação
legal de recém-nascidos

Redação

O Teatro Municipal de Mauá sediou uma capacitação voltada aos funcionários da Saúde e da
Promoção Social, nesta última quinta-feira (5), sobre a campanha "Entrega Responsável é
Legal". Trata-se de uma conscientização sobre o direito de uma mulher gestante ou
parturiente entregar o filho para adoção, se desejar e, com isso, ela deve ser acolhida e
amparada, sem pré-julgamentos ou preconceitos dentro do sistema de Justiça.

A campanha tem por objetivo informar e orientar a mulher e a sociedade civil de que a
entrega para adoção não é um crime e está prevista em lei. O Estatuto da Criança e do
Adolescente garante essa possibilidade no artigo 13: "As gestantes ou mães que manifestem
interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à
Justiça de Infância e Juventude".

O evento, dividido em dois períodos para atender todos os servidores, serviu para falar da
campanha, baseada em instrumentos que garantem a legalidade da doação legal, além de
servir de ponto de partida para discussão sobre o tema ressaltando a obrigatoriedade de
sinalização em todas as unidades de saúde e de promoção social sobre a prática.

O palestrante e especialista em Direito à Adoção, Antônio Carlos Berlini, do departamento
de Cultura e Eventos da OAB-SP, fez uma explanação sobre os direitos das crianças de
serem criadas em um lar. Para ele, apenas esse ponto pode servir de base a todas as leis
que tornaram a doação legalizada.
"Hoje em dia, há quase 50 mil crianças e adolescentes em todo o Brasil vivendo em
instituições longe de suas famílias (dados do dia 2 de setembro de 2019), sem falar das
crianças que vivem nas ruas, fora do sistema. Isso é uma amostra do que a Unicef vem
apontando há tempos: o abandono das crianças é a quarta causa mundial de tragédias
humanitárias", diz Berlini.

De acordo com o especialista, há no Brasil mais de 48 mil pretendentes a adoção e mais de
nove mil crianças a serem adotadas. Porém, o sistema não funciona como uma fila de
espera, mas com estudo de cada caso, para verificar qual é a melhor situação para a
criança em questão.

Os organizadores da palestra, o "Grupo de Apoio à Adoção Revelar", levou dados bastante
efetivos sobre a doação legal, que pode ser uma resposta a problemas mais sérios como o
comércio de pessoas, as entregas ilegais de crianças e o papel do Estado como fiscalizador.

A palestra e campanha "Entrega Responsável é Legal" têm como objetivo informar e orientar a mulher e a
sociedade civil de que a entrega para adoção não é um crime e está prevista em lei | Foto: divulgação 
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Marcadores: adoção, filhos, mulheres

Para a integrante do Grupo Revelar, Miriá Ferreira, iniciativas como essas são essenciais. "A
colocação de placas que indiquem que a doação é legal e que nenhuma mulher deve ser
constrangida por isso é apenas o começo. Este evento também é apenas o início do
trabalho e do debate. Precisamos colocar nas mãos dos funcionários da Promoção Social e
da Saúde as ferramentas necessárias para ajudar essas mães e suas crianças", finaliza.

Postado por CABB Editora às 08:52 Nenhum comentário: 

Marcadores: centro-de-assistência, obras, reforma

Centro de Assistência Social de São Bernardo será
reformado

Redação

O prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, autorizou o início das obras de
reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social, localizado no bairro
Alves Dias (Cras 2), nesta última quinta-feira (05). Responsável por atender 7.274 famílias
em vulnerabilidade social, o equipamento passará por ampla intervenção, nos próximos
meses, para melhorias no atendimento do espaço.

A reforma da unidade, orçada em R$ 264 mil, integra série de ações promovidas pela
Prefeitura de São Bernardo do Campo, com objetivo de fortalecer o Sistema Único de
Assistência Social do município.  A previsão é de que a obra do equipamento seja concluída
dentro de 90 dias. A assinatura da ordem de serviço foi acompanhada de perto por
moradores do bairro e pelos secretários Carlos Romero (Assistência Social), Alex Mognon
(Esportes e Lazer), além de vereadores da base aliada.

“Com o início dessas obras sanamos uma dívida antiga com a população dessa região.
Tenho certeza que com essa reforma e revitalização iremos garantir melhorias nos serviços
prestados neste equipamento. Importante lembrar que o Cras é um serviço vinculado às
entidades da nossa cidade, que atendem as famílias mais vulneráveis, permitindo uma
melhor qualidade de vida para esses moradores”, destaca o chefe do Executivo.

Reforma 
No pacote de melhorias do Cras Alves Dias estão previstas ampliação do número de salas do
centro, reforma da infraestrutura do espaço, com obras de acessibilidade, e revitalização
da quadra esportiva e troca do telhado.

Rede assistencial
Atualmente, mais de 37 mil famílias em vulnerabilidade social são atendidas no Sistema
Único de Assistência Social de São Bernardo. O serviço composto por cinco unidades do
CRAS é responsável por executar programas e projetos sociais desenvolvidos pelos governos
Federal, Estadual e Municipal.

Nos Centros de Referência de Assistência Social, equipes da Prefeitura realizam o
acolhimento das famílias atendidas, permitindo assim maior integração da rede
socioassistencial do território e agilizando o encaminhamento das famílias à rede de
serviços. O Cras também promove ações socioeducativas com grupos de famílias inseridas
nos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família.

Morando assinou ontem (5) a autorização para a reforma, que deve durar 90 dias | Foto: Ricardo Cassin/ PMSBC
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Marcadores: Caixa, financiamento, paulo serra, Santo André, saúde

Paulo Serra anuncia financiamento de R$ 60 milhões
junto à Caixa amanhã

Por Vitor Lima

O prefeito de Santo André, Paulo Serra, fará o anúncio oficial na tarde desta sexta-feira (5)
de crédito obtido junto à Caixa Econômica Federal. A instituição financeira liberou R$ 60
milhões para que a Prefeitura coloque em prática ações em diversas áreas.

A maior parte do montante deve ser destinado para a segunda etapa do programa
QualiSaúde, inciativa do Executivo para modernizar o sistema de saúde da cidade.

A verba oriunda da Caixa também será usada para o início das obras do Centro de Inovação
do município, o primeiro passo concreto para a instalação do Parque Tecnológico de Santo
André.

O valor viabilizará, também, intervenções no setor de Esportes e Cultura, cujo detalhes
serão divulgado amanhã, na coletiva de imprensa, no período da tarde. Paulo Serra fará
questão de ressaltar a importância deste financiamento para destravar as obras de
infraestrutura da cidade.

Ele aproveitará a ocasião para enaltecer o que ele chama de “choque de gestão” e
ressaltará a importância disso para a liberação do financiamento, que se dará por meio do
programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). Afinal, ele alegará,
com razão, que o crédito só foi concedido por conta da melhora do rating financeiro de
Santo André junto à Caixa Econômica.

O valor chega em bom momento para o tucano: um ano antes do período eleitoral.

Prefeito fará anúncio amanhã para a imprensa; 
valor será usado para ações em diversas áreas | Foto: Helber Aggio/PSA

Crianças com microcefalia passam a ter direito a
pensão especial

Redação

Nesta última quarta-feira (4), o presidente Jair Bolsonaro assinou Medida Provisória,
proposta pelo Ministério da Cidadania, que institui pensão especial vitalícia para crianças
com microcefalia decorrente do vírus Zika, nascidas entre 2015 e 2018, beneficiárias do
Benefício de Prestação Continuada (BPC). O valor da pensão é de um salário mínimo.
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Postado por CABB Editora às 08:57 Nenhum comentário: 

Marcadores: microcefalia, pensão, zika

Atualmente, há no Brasil 3.112 crianças com microcefalia, nascidas neste período, que
recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC). As famílias que optarem pela pensão
especial, no entanto, não poderão acumular os dois benefícios e deixarão de receber o BPC
em caso de concessão da pensão.

Para a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a medida mostra o compromisso do governo
federal com essas famílias. "Essa pensão vem como uma oportunidade para estas mães,
para que elas possam trabalhar, ter renda, sem perder o benefício", ressalta.

A pensão especial deverá ser requerida no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e
concedida após a realização de perícia médica, que confirmará a relação entre a
microcefalia e o vírus. Zika.

Zika 
O Zika é um vírus transmitido pelo Aedes aegypti, mosquito que transmite também a
dengue, a febre chikungunya e a febre amarela. Em novembro de 2015, o Ministério da
Saúde reconheceu a relação entre a má-formação do cérebro, a infecção pelo vírus Zika e o
surto de microcefalia. A condição produz uma série de alterações corporais que prejudicam
o desenvolvimento e a participação social da criança.

As famílias que optarem pela pensão especial, no entanto, não poderão acumular os dois benefícios e deixarão
de receber o BPC em caso de concessão da pensão | Foto: Marcos Côrrea/ABr
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