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Faculdade Anhanguera e Bayer 
oferecem série de lives sobre as 

possibilidades da área farmacêutica
As lives acontecerão sempre às 18 horas, com duração 
de aproximadamente 45 minutos cada, nos dias 16, 18, 
23, 25 e 30 de agosto. A iniciativa também apresentará 
oportunidades de estágio para estudantes. 
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S. André retoma realização 
dos Jogos Escolares

Prefeito Orlando Morando autoriza 
Asfalto Novo em acesso da 

Anchieta no Taboão

O prefeito Orlando Moran-
do, autorizou nesta terça-feira 
(16/8) o início das obras de re-
capeamento asfáltico no acesso 
da Via Anchieta no bairro Ta-

boão. A primeira etapa das in-
tervenções será feita no trecho 
da Avenida Marginal Direita 
Anchieta até o trevo de ligação 
com a Avenida do Taboão.

A expansão do Programa Asfalto Novo na região do bairro Taboão integra pacote de entregas e início de novos investimentos

Dr. Ricardo Dechechi foi homenageado
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O evento contou com casa cheia e com a presença do prefeito de Santo André Paulo Serra, teve apresentações de música e dança, além de estar repleta de alunos

OAB São Bernardo 
celebra Dia do 
Advogado com 

Sessão Solene na 
Câmara Municipal

Páginas 06 e 07 Deputada estadual Carla 
Morando dá início à 

campanha pela reeleição 
com caminhada no 

bairro Assunção

A Deputada realizou caminha-
da pelo bairro Assunção, em 
São Bernardo, onde conversou 
com moradores e apresentou os 
resultados do trabalho.
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Com clima de nostalgia e com 
energia guardada, a cerimônia 
que deu o início oficial na edição 
de número 51 dos Jogos Escolares 
de Santo André aconteceu nes-
ta segunda-feira (15), com uma 
grande festa no ginásio Lais Elena 
Aranha, dentro do Complexo Es-
portivo Pedro Dell’Antonia. 
A edição de retomada após dois 

anos sem competições por conta 
da pandemia da Covid-19 reuniu 
65 escolas inscritas. Cerca de 6,2 
mil alunos, de 8 a 17 anos, dispu-
tarão as modalidades de atletismo, 
basquete, futsal, ginástica artística, 
handebol, judô, karatê, natação, 
queimada, taekwondo, tênis de 
mesa, skate, vôlei e xadrez, totali-
zando 14 diferentes esportes.
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A Deputada fez caminhada pelo bairro Assunção, onde conversou com moradores e apresentou os resultados do trabalho

São Caetano é sede do 
Campeonato Brasileiro 
de Ginástica Rítmica

São Caetano é sede do Campeo-
nato Brasileiro de Ginástica Rít-
mica Adulto e Infantil, que será 
realizado até domingo (21/8), 
no Centro de Treinamento de 
Ginástica Artística e Rítmica 
Antônio José Dall’Anese, no 
Bairro Boa Vista. 

Página 08 O Campeonato Brasileiro de ginática Rítmica reúne cerca de 300 ginastas de 17 estados brasileiros
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NacioNal

O presidente Jair Bolsona-
ro (PL) e o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) de-
vem se encontrar pela primeira 
vez desde que confirmaram a 
intenção de disputar a eleição 
ao Palácio do Planalto na terça-
-feira (16), durante a posse do 
ministro Alexandre de Moraes 
no comando do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral).

Bolsonaro confirmou a pre-

sença ao receber o juiz na últi-
ma quarta-feira (10). Já a pre-
sença do petista foi confirmada 
por sua assessoria de imprensa 
na tarde desta segunda-feira 
(15).

Bolsonaro tem 29% das in-
tenções de votos ao Planalto 
contra 47% do ex-presidente 
Lula (PT), segundo pesquisa 
Datafolha divulgada no último 
dia 28. 

O juiz assume a corte eleito-
ral em meio a insinuações gol-
pistas e ataques de Bolsonaro às 
urnas.

Na última semana, a cam-
panha de Lula foi atingida por 
decisão do tribunal, quando o 
ministro Raul Araújo Filho de-
terminou a exclusão de vídeos 
de discursos, nos quais  o can-
didato petista chama Bolsonaro 
(PL) de “genocida”.

Bolsonaro e lula, juntos  

CORREIO POLÍTICO

Jefferson

Força Nacional

Tabela de deputados federais

Atuação

Bens declarados

TEMPO ELEITORAL
O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) a base de cál-
culo para a distribuição de 
tempo no horário eleitoral 
gratuito no rádio e na tele-
visão. O tempo é calcula-
do conforme a represen-
tatividade dos partidos 
políticos na Câmara dos 
Deputados. Conforme a 
legislação eleitoral, 90% 
do tempo total de propagan-
da são distribuídos proporcionalmente pelo número de 
deputados. O restante (10%) é dividido igualitariamente. 
A propaganda no rádio e na TV do primeiro turno co-
meça no dia 26 de agosto e vai até 29 de setembro.  

O ex-deputado Roberto 
Jefferson (PTB) apresen-
tou registro de candi-
datura à Presidência da 
República. A chapa terá 
Padre Kelmon, do mesmo 
partido, como candidato 
à vice-presidente.

O emprego da Força Na-
cional de Segurança Pú-
blica em apoio à Polícia 
Federal, na Terra Indígena 
Guarita, no Rio Grande do 
Sul, foi autorizado pelo Mi-
nistério da Justiça e Segu-
rança Pública (MJSP). 

De acordo com a tabela, o 
primeiro da lista é o União 
Brasil, com 81 deputados 
federais eleitos, segui-
do pela Federação Brasil 
da Esperança, composta 
pelo PT, PCdoB e PV, que 
possui 70; PP com 38; Fe-
deração PSDB - Cidadania 

com 37; PSD  (35); MDB 
(34) e PL (33). Na última 
colocação estão Avante e 
PSC (Partido Social Cris-
tão), ambos com sete de-
putados. O primeiro turno 
está marcado para 2 de 
outubro e o segundo para 
29 do mesmo mês.    

Os policiais vão atuar nas 
atividades de manuten-
ção da ordem pública, da 
segurança das pessoas e 
preservação do patrimô-
nio. O trabalho será em 
caráter episódico e plane-
jado, por 90 dias.

Jefferson declarou à Jus-
tiça Eleitoral lista de bens 
avaliados em R$ 745 mil - 
valor investido em aplica-
ções financeiras. Kelmon 
declarou R$ 8,5 mil apli-
cados em caderneta de 
poupança.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Edifício sede do TSE

TSE registra 12 
presidenciáveis

Após o término do prazo 
legal, para registro eletrônico, 
às 8h dessa segunda-feira (15) 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) contabilizou 12 pedi-
dos de registro de candidatura à 
Presidência da República, com 
vistas às eleições de outubro 
próximo.  nas eleições de outu-
bro. O prazo para registro ele-
trônico terminou às 8h.  

Na verdade, o pedido de 
registro das candidaturas junto 
à Justiça Eleitoral visa verificar 
se os candidatos têm alguma 
restrição legal que os impeça de 
concorrer ao pleito.

Após a recepção dos pedi-
dos, as solicitações das candida-
turas são publicadas pelo TSE, 
sendo aberto o prazo de cinco 
dias para eventuais pedidos de 
impugnação por candidatos ou 
pelo Ministério Público Elei-
toral (MPE).Em seguida, há o 
julgamento dos registros pelo 
ministro do tribunal, a ser sor-
teado para relatar o processo, 

até o prazo de 12 de setembro.   
Os dois primeiros regis-

tros ao TSE, no início do mês, 
foram feitos pelos candidatos 
Pablo Marçal (Pros) e Sofia 
Manzano (PCB). Marçal indi-
cou como vice Fátima Pérola 
Neggra (Pros), e Sofia terá An-
tônio Alves (PCB) como vice. 

Já o candidato Felipe D’Avi-

la (Novo) tem como vice Tiago 
Mitraud (Novo); e enquanto 
o candidato Léo Péricles, do 
União Popular (UP), e sua 
vice, Samara Martins, do mes-
mo partido. Em 6 de agosto, 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
registrou sua candidatura, com 
Geraldo Alckmin (PSB) como 
vice.

Após o registro, tribunal verá se há restrições
Marcelo Camargo/Agência Brasil

Tribunal terá até setembro para analisar chapas

Quatro anos após a defi-
nição de uma cota de 30% do 
fundo eleitoral para candida-
turas femininas, as eleições 
de 2022 terão a presença de 
mulheres em 52% das chapas 
aos governos estaduais, mas a 
maioria delas como vice.

Ao menos 217 chapas 
completas para a disputa dos 
governos dos 26 estados e 
Distrito Federal foram lança-
das até domingo (14). Dessas, 
apenas 37 são encabeçadas por 
mulheres — 17% do total. Já o 
número de candidatas a vices 
chega a 85 — 39% do total. 

O avanço do número de 
candidatas a vice consolida 
uma tendência que teve início 
em 2018. Os partidos falam 
em suprir os apelos por maior 
representatividade, mas as 
escolhas também têm como 
pano de fundo a definição dos 
gastos da cota financeira de 
30% para mulheres.

Nesta eleição, o fundo será 
de R$ 4,9 bilhões.

Mulheres 
aumentam 
participação 
nas chapas
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Mulheres estão em 
52% das chapas

CORREIO NACIONAL

Prouni

TRF-6

Promessa de desafogar o trânsito

Nomeações

Resultado

RODOANEL NORTE
O governo do estado de 
São Paulo marcou o leilão 
para a concessão à ini-
ciativa privada do trecho 
norte do Rodoanel Mário 
Covas para 12 de janeiro 
de 2023, na sede da B3, 
na capital paulista. O novo 
edital, com a data do lei-
lão, foi publicado no sába-
do (13). O Rodoanel Norte 
é o último trecho que ainda 
falta para que haja a integração de todas as rodovias 
que circundam a cidade de São Paulo. As obras estavam 
paradas desde 2018. O trecho norte terá 44 quilômetros 
e completará o Rodoanel nos seus 177 quilômetros.

Começa ontem (15) o pe-
ríodo de comprovação de 
informações da primeira 
chamada dos candidatos 
a uma bolsa de estudos 
do Prouni. Os estudantes 
terão até o dia 24 compa-
recerem às instituições 
pré-selecionadas.

O presidente Jair Bol-
sonaro nomeou  17 dos 
18 desembargadores 
que formarão a primeira 
composição do Tribunal 
Regional Federal da 6ª 
Região, corte que deverá 
ser instalada na sexta (19), 
com jurisdição sobre MG.

Com a promessa de desa-
fogar o trânsito, principal-
mente de caminhões, da 
capital, o Rodoanel teve 
suas obras iniciadas em 
1998. O primeiro trecho 
foi entregue em 2002. A 
previsão agora é que as 
obras do trecho norte se-

jam concluídas em 2025. 
Com isso, o governo de 
São Paulo estima uma re-
dução na circulação de 18 
mil caminhões por dia na 
capital. A sessão pública 
de entrega dos envelopes 
acontecerá no dia 12 de ja-
neiro, às 14 horas.

Entre os nomes, 10 foram 
escolhidos a partir de lis-
tas votadas em plenário 
pelo STJ. Outras sete va-
gas foram ocupadas pelo 
critério objetivo de anti-
guidade, sendo apenas 
ocupantes apenas nome-
ados pelo presidente.

Segundo o Ministério da 
Educação, o resultado da 
segunda chamada esta-
rá disponível em 29 de 
agosto, tendo início, na 
mesma data, o período de 
comprovação de informa-
ções, que segue até 8 de 
setembro. 

Governo de SP

Leilão em 2023

autodeclaração já disponível
Caminhoneiros autônomos podem fazer registro para terem ajuda 

Começou ontem (15) o 
prazo para que transportado-
res autônomos de carga (TAC) 
façam a Autodeclaração do 
Termo de Registro para receber 
o Benefício Caminhoneiro-
-TAC. Quem fizer a autodecla-
ração até o dia 29 receberá as 
duas primeiras parcelas no dia 
6 de setembro.

Após esse prazo, os cami-
nhoneiros somente terão direi-
to a receber o benefício a partir 
do mês da realização da auto-
declaração, desde que atendi-
dos os demais requisitos legais. 
Nesse caso, não será feito o pa-
gamento retroativo.

Devem fazer a autodecla-
ração os profissionais com ca-
dastro em situação “ativo” no 
Registro Nacional de Transpor-
tadores Rodoviários de Cargas 
(RNTR-C), da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT), mas que não tiveram 
registro de operação de trans-
porte de carga no ano.

As primeiras parcelas do 
Benefício Caminhoneiro-TAC 
foram pagas aos transporta-
dores autônomos de carga que 
estavam com o RNTR-C vi-
gente em 31 de maio de 2022 
e em situação “ativo” em 27 
de julho de 2022. Além disso, 
o transportador tinha regis-
tro na ANTT de operação de 

transporte rodoviário de carga 
realizada no período de 1º de 
janeiro de 2022 a 27 de julho 
de 2022.

Todos os profissionais que 
não se enquadravam nessa si-
tuação estão com uma notifica-
ção nos sistemas do Ministério 
do Trabalho e Previdência e po-
derão utilizar os canais da pasta 

para fazer a autodeclaração. O 
acesso pode ser feito pelo Por-
tal Emprega Brasil ou pelo apli-
cativo da Carteira de Trabalho 
Digital.

Na autodeclaração, o ca-
minhoneiro autônomo deverá 
afirmar que atende aos requisi-
tos legais exigidos para recebi-
mento do benefício e que está 
apto a realizar, de forma regu-
lar, transporte rodoviário de 
carga. Também será necessário 
informar o Renavan dos veícu-
los cadastrados junto à ANTT.

No primeiro lote, em 9 de 
agosto, mais de 190 mil cami-
nhoneiros foram habilitados a 
receber as duas primeiras par-
celas de pagamento, referentes 
aos meses de julho e agosto.

Do total de cadastros dis-
ponibilizados pela ANTT, 
848.333 transportadores esta-
vam com o RNTR-C vigente 
em 31 de maio – um dos prin-
cipais requisitos para receber o 
benefício.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Caminhoneiros já podem receber benefício

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO - CONCORRÊNCIA Nº 004/2022

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 
DARCY RIBEIRO - UENF torna público que, no dia 15 de 
setembro de 2022, às 14h (catorze horas), realizará a licitação 
na modalidade CONCORRÊNCIA nº 004/2022 do tipo MENOR 
PREÇO, cujo objeto é execução de obras de ADEQUAÇÃO À 
ACESSIBILIDADE (2ª ETAPA) do Campus da Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, localizado no 
Município de Campos dos Goytacazes/RJ, no valor estimado 
total de R$ 13.583.618,78 (Treze milhões e quinhentos e 
oitenta e três mil e seiscentos e dezoito reais e setenta e oito 
centavos), conforme Edital e anexos que estão à disposição 
dos interessados, em meio eletrônico no sitio www.uenf.br ou 
na Comissão Permanente de Licitação da UENF, sala 115, 1º 
andar do prédio E1 (Reitoria), à Avenida Alberto Lamego, 2000, 
Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ. 
Processo nº SEI-260009/002381/2022.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA 
DE ESTADO DAS CIDADES torna público que fará realizar a 
licitação abaixo mencionada:

CONCORRÊNCIA Nº CO 62/2022.
TIPO: Menor Preço e regime de empreitada por Preço Unitário.
DATA: 16 de setembro de 2022, às 11 horas.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, 
DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
URBANIZAÇÃO, CICLOFAIXA E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE COM 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO EM LOGRADOUROS 
PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ - RJ
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 19.993.530,03 (dezenove milhões, 
novecentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta reais e três 
centavos). 
PROCESSO Nº SEI-330018/000748/2022

O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos endereços 
eletrônicos www.cidades.rj.gov.br e www.compras.rj.gov.br e 
www.sei.fazenda.rj.gov.br

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cerâmica de 
Louça, Pó de Pedra, Porcelana e da Louça de Barro de Mauá

Com base territorial nos Municípios de
Santo André, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires

Sede Própria Social: Av. Capitão João, 378 – Cep. 09360-
120 – Fone: 4555-1521 / Fax: 4513-9076 – Mauá – SP

e-mail: sind.ceramica@uol.com.br

COMUNICADO
O sindicato em timbre, cumpre informar, que no prazo para inscrição de chapa com vistas às 
eleições marcadas para o dia 29 de setembro de 2022 houve apenas uma chapa inscrita, ou 
seja, para Diretoria: Nilson de Souza Batista, Antônio Fortunato Batista, e José Carlos Cristino. 
Suplentes: Geraldo de Paula Ferreira, Carmem Martins Lima, Maria Ivani Severo. Conselho 
Fiscal efetivo: Maria das Graças Batista Santos, Tania Aparecida de Souza Duarte, Eliana Caldas, 
Suplentes: Carlos Aparecido de Almeida, Aline Aparecida Caroba e Neuza Evangelista. Delegado 
representante junto a Federação: Nilson de Souza Batista e Antonio Fortunato Batista. Suplentes: 
Maria das Graças Batista e José Carlos Cristino. Por ser expressão da verdade, assina Nilson de 
Souza Batista -  presidente.

 Mauá,  17 de agosto de 2022

Deputada estadual Carla Morando dá início à campanha 
pela reeleição com caminhada no bairro Assunção

Com confiança e disposição 
para trabalhar pela população do 
Estado de São Paulo, a deputada 
estadual Carla Morando (PSDB) 
deu início, nesta terça-feira (16), à 
campanha pela reeleição. Ao lado 
do vice-prefeito e candidato ao 
cargo de deputado federal, Mar-
celo Lima (Solidariedade), ela to-
mou café da manhã no Bom Prato 
e realizou caminhada pelo bairro 
Assunção, em São Bernardo, onde 
conversou com moradores e apre-
sentou os resultados do trabalho 
desempenhado ao longo dos últi-
mos anos, além de debater o proje-
to de continuidade para melhorar 
a vida dos moradores.

O primeiro dia de campanha 
começou por volta das 7h, com 
café da manhã no Bom Prato do 
bairro Assunção, unidade inaugu-
rada em maio de 2022 graças ao 
esforço conjunto entre a deputada 
estadual Carla Morando, o novo 
governador e candidato à reeleição 
Rodrigo Garcia (PSDB), e a ges-
tão do prefeito Orlando Moran-
do e vice-prefeito Marcelo Lima. 
O restaurante serve, diariamente, 
1.500 refeições, sendo 300 cafés da 

manhã e 1.200 almoços, a preços 
populares (R$ 0,50 no café e R$ 1 
no almoço), atendendo à popula-
ção mais vulnerável.

“É gratificante poder come-
çar o dia ao lado das pessoas, 
com um café da manhã de qua-
lidade e nutritivo, e mais do que 
isso, saber que hoje a população 
tem a oportunidade de se ali-
mentar com dignidade graças a 
esse, que é o maior programa de 
combate à fome de São Paulo. 
Nosso trabalho é seguir empe-
nhados para que mais unidades 
do Bom Prato sejam construídas 
para atender àqueles que mais 

precisam”, defende a deputada 
Carla Morando.

Na sequência, Carla e Mar-
celo caminharam juntos pelo 
entorno da Praça Giovanni Bre-
da, onde foram acolhidos pelo 
carinho dos frequentadores do 
espaço e transeuntes. Lado a lado, 
eles receberam os elogios dos mu-
nícipes a respeito das melhorias 
realizadas não apenas no bairro 
Assunção, mas em toda São Ber-
nardo nos últimos cinco anos nas 
mais diversas áreas, em especial 
na saúde, segurança pública, mo-
bilidade urbana, assistência social, 
cultura, esporte e lazer.

Ao lado do vice-prefeito e candidato a deputado federal Marcelo Lima, deputada 
ouviu a população e apresentou trabalho realizado por São Bernardo

O vereador Gilberto Costa (Avante) declara apoio para o pastor Bitencourt para deputado federal

A deputada Carla Morando com o vice-prefeito Marleo Lima, candidato a deputado federal, ontem em SBC 

Jose Bittencourt lança 
candidatura a deputado federal 

O pastor José Bittencourt 
(Avante), lança oficialmente 
sua candidatura a deputado 
federal e irá concorrer as elei-
ções deste ano.

O evento aconteceu no 
Hotel Plaza Maior na terça 
feira e contou com apoiado-
res do projeto e diversas per-
sonalidades empresariais, po-

líticas e religiosas da região, a 
entrada é franca.

José Domingos Bitten-
court, é pastor evangélico e 
advogado, quatro vezes to-
mou posse como deputado 
estadual de 2002 a 2014,  é 
casado com Madalena, tem 
dois filhos: Arthur e Cinthia 
e é avô de Davi e Antonella

Eleitor tem até amanhã 
para requerer voto em 

trânsito e transferência 
temporária

Eleitores que estarão fora de 
seu domicílio eleitoral no dia da 
eleição podem solicitar voto em 
trânsito e transferência temporá-
ria, até amanhã (18), em qualquer 
cartório eleitoral ou unidade do 
Poupatempo com serviços elei-
torais, bastando apresentar docu-
mento oficial com foto.

É possível votar em trânsito 
nas capitais e nos municípios com 
mais de 100 mil eleitores. Se a ci-
dade escolhida estiver dentro do 
mesmo estado de seu domicílio 
eleitoral, a pessoa poderá votar 
para todos os cargos em disputa 
– deputado federal, deputado es-
tadual, senador, governador e pre-
sidente. Já quem estiver em outro 
estado poderá votar apenas para 
presidente.

A transferência temporária 
está disponível para eleitores e 
eleitoras com deficiência ou mo-
bilidade reduzida, que poderão 
optar por uma seção eleitoral 
acessível, caso não estejam inscri-
tos em uma delas.
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Santo André retoma realização dos Jogos Escolares

Com clima de nostalgia e 
com energia guardada, a ceri-
mônia que deu o início oficial 
na edição de número 51 dos 
Jogos Escolares de Santo André 
aconteceu nesta segunda-feira 
(15), com uma grande festa no 
ginásio Lais Elena Aranha, den-
tro do Complexo Esportivo Pe-
dro Dell’Antonia. 

A edição de retomada após 
dois anos sem competições 
por conta da pandemia da Co-
vid-19 reuniu 65 escolas ins-
critas. Cerca de 6,2 mil alunos, 
de 8 a 17 anos, disputarão as 
modalidades de atletismo, bas-
quete, futsal, ginástica artística, 
handebol, judô, karatê, natação, 
queimada, taekwondo, tênis de 
mesa, skate, vôlei e xadrez, tota-
lizando 14 diferentes esportes.

O evento contou com casa 
cheia, apresentações de música 
e dança, além de estar repleta 
de alunos, professores e com a 
presença dos embaixadores an-
dreenses do prêmio Cidade Sul-
-Americana do Esporte, casos 
dos craques William Carvalho, 
Arilza Coraça e Soraia André. 
A nova jóia da natação de San-
to André, Julia Palma Moreira, 

campeã brasileira e estadual, foi 
a responsável por pronunciar o 
juramento do atleta. Já o acen-
dimento da pira olímpica ficou 
sob incumbência da atleta para-
límpica Verônica Hipólito, que 
possui em seu vasto currículo 
medalhas olímpicas de prata e 
bronze, além de título mundial.

“A gente acredita muito 
na ferramenta do esporte para 
transformar vidas. É muito es-
pecial estar retomando os Jo-
gos Escolares, ainda mais neste 
mesmo espaço que funcionou 
como hospital de campanha 
por tanto tempo. Nós vencemos 
essa guerra contra a Covid-19 e 
significa muito estarmos prote-

gidos e prontos para esta grande 
competição, sabendo que daqui 
teremos atletas que no futuro 
estarão no alto rendimento, mas 
mais do que isso, estão pratican-
do esporte, promovendo saúde, 
valores de vida, em jogos extre-
mamente democráticos”, enfati-
zou o prefeito Paulo Serra.

Os Jogos Escolares 2022 
percorrerão diversas praças es-
portivas, como o Complexo 
Esportivo Pedro Dell’Antonia, 
Ginásio do Parque Celso Da-
niel, Ginásio Noêmia Assump-
ção, Ginásio Vila Alpina, Clube 
Assajea, Primeiro de Maio FC, 
Associação dos Servidores do 
Semasa, Sesi, Ginásio da Uni-

Após dois anos sem competições por conta da pandemia da Covid-19, evento chega à 51ª edição com 65 escolas inscritas
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A versidade Anhanguera, Clube 

Atlético Aramaçan, Ginásio 
Sacadura Cabral e Medicina 
ABC. Mais informações sobre 

os jogos estão disponíveis no 
perfil da competição no Face-
book: https://www.facebook.
com/EscolaresSantoAndre/.
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Santo André realiza 
audiência pública do 

Plano de Mobilidade hoje
A construção do Plano de 

Mobilidade Urbana (PlanMob) 
de Santo André, que integra o 
Programa de Mobilidade Urba-
na Sustentável (PMUS), está em 
sua fase final. Hoje, das 18h às 
21h, acontece a última audiência 
pública de propostas de ações do 
plano, que  servirá como baliza-
dor das políticas públicas para os 
próximos 25 anos.

Neste encontro, realizado em 
ambiente virtual pela plataforma 
Zoom, serão discutidas as propos-
tas de ações organizadas em sete 
eixos balizadores: mobilidade a pé, 
transporte cicloviário e coletivo, sis-
tema viário, gestão de trânsito, segu-
rança viária, gestão de carga urbana 

e outros serviços de transporte pú-
blico. A audiência pública convida 
toda a população a participar para a 
contrução precisa deste plano.

As pessoas interessadas em 
participar poderão assistir e fazer 
comentários por escrito ou ao vivo 
e, para interagir, basta acessar a au-
diência pública pelo link https://
tinyurl.com/4kv8b7df  de um 
computador ou smartphone co-
nectado à internet.

A audiência também será 
transmitida ao vivo e ficará grava-
da no canal do YouTube (https://
tinyurl.com/3bsakuje). Para mais 
informações sobre o plano e seus 
eixos temáticos, basta acessar o site 
www.planmobsantoandre.com.br

Prefeito Orlando Morando autoriza Asfalto 
Novo em acesso da Anchieta no Taboão

O prefeito de São Bernardo, 
Orlando Morando, autorizou nes-
ta terça-feira (16/8) o início das 
obras de recapeamento asfáltico 
no acesso da Via Anchieta no bair-
ro Taboão. A primeira etapa das 
intervenções será feita no trecho 
da Avenida Marginal Direita An-
chieta até o trevo de ligação com a 
Avenida do Taboão.

Todo o pacote desta etapa do 
Programa Asfalto Novo envolve 
15.163 metros quadrados de re-
cuperação asfáltica e investimen-
tos na ordem de R$ 803 mil, que 
serão custeados em parceria com 
a Sabesp (Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São 
Paulo). “Nos próximos dias, tan-
to os motoristas que acessam a 
Anchieta via Avenida do Taboão 
quanto os que entram no bairro 
pela rodovia vão presenciar um 
novo viário, com nova sinaliza-
ção. É com esse olhar técnico que 
temos expandido o maior pro-
grama de recuperação da malha 
viária da cidade, estabelecendo 
prioridades e construindo uma 
nova cidade”, frisou o prefeito.

O secretário de Transpor-
tes e Vias Públicas, Delson José 
Amador, reforçou que a meta da 
administração é expandir o reca-
peamento asfáltico para os quatro 
cantos da cidade, mas que algumas 
vias mais precárias precisam de in-
tervenções mais urgentes. “Trou-
xemos o Programa Asfalto Novo 
para cá porque é uma via com um 
fluxo intenso de veículos pesados 
e, por isso, o asfalto está bastante 
degradado”, explicou.

A expansão do Programa As-

falto Novo na região do bairro Ta-
boão integra pacote de entregas e 
início de novos investimentos pro-
gramado para agosto, mês em que 
São Bernardo completa 469 anos. 
A ação é o maior programa de 
recuperação viária da história da 
cidade, abrangendo todo o muni-
cípio. O projeto já atingiu a marca 
de mais de 1.000 ruas revitalizadas, 
incluindo vias do Batistini, Gran-
de Alvarenga, Cooperativa, Par-
que Espacial, Assunção, dos Casa, 
Centro, Demarchi e Ferrazópolis.

Chefe do Executivo assinou nesta terça-feira ordem de serviço 
para início de recapeamento asfáltico em trecho de 15 mil m2
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Programa ‘Meu Bairro Limpo’ 
chega ao Jardim Hélida 

Conselho de Cidadania e Participação 
Social de São Caetano debate a Saúde 

da cidade em reunião na OAB-SCS

A Prefeitura de Mauá iniciou 
nesta segunda-feira (15/08) os 
trabalhos relacionados ao ‘Meu 
Bairro Limpo’ na região do Jar-
dim Hélida. O programa envol-
ve diversas secretarias e leva aos 
bairros serviços como roçagem e 
capinação, poda de árvores, tapa-
-buracos, pintura de guias, sinali-
zação viária, manutenção e limpe-
za de bocas de lobo, desratização, 
troca de iluminação de lâmpadas 
queimadas, manutenção das re-
des de água e esgoto, manutenção 
na sinalização viária e retirada de 
placas e faixas irregulares, entre 
outros. 

O Comcipas (Conselho Mu-
nicipal de Cidadania e Participa-
ção Social) de São Caetano do Sul 
reuniu os dirigentes das principais 
instituições da cidade para uma reu-
nião sobre as realizações, projetos 
em execução e planejamentos da 
área da Saúde, como a inauguração 
do Atende Fácil Saúde, que deve 
acontecer neste início de semestre.

O encontro aconteceu na 40ª 
Subseção da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) e contou 
com as participações do vice-pre-
feito Carlos Humberto Seraphim, 
que representou o prefeito José 
Auricchio Júnior, do superinten-
dente do Complexo Hospitalar 
Maria Braido, Marco Cezário, que 
representou a secretária de Saúde, 
Regina Maura Zetone, de vereado-
res, agentes da saúde e munícipes.

A previsão é que até o próxi-
mo dia 29 de agosto as equipes 
da Prefeitura precorram ruas de 
bairros como os jardins Cana-
dá, Santista e Itapeva. O projeto 
conta com as participações de 
áreas como Serviços Urbanos, 
Mobilidade Urbana, Saúde e as 
autarquias SAMA (municipal) 
e Sabesp (estadual), além de o 
Consórcio Mauá Luz.  

É fundamental a participação 
do munícipe neste processo e na 
colaboração da limpeza da cidade. 
Tenha responsabilidade para que a 
Prefeitura de Mauá consiga man-
ter nossos bairros bem cuidados.

O vice-prefeito falou sobre o 
encontro: “É um prazer enorme 
estar aqui e trazer um abraço do 
prefeito José Auricchio Júnior 
para dirigentes de instituições tão 
importantes para nossa São Cae-
tano, com objetivo de recebermos 
informações de projetos e realiza-
ções da Saúde, que junto da Edu-
cação sempre foi um dos principais 
pilares da nossa cidade”, comentou 
Seraphim.

O superintendente do Com-
plexo Hospitalar Maria Braido 
enalteceu o encontro organizado 
na OAB-SCS. “É de uma im-
portância ímpar o trabalho do 
Comcipas, em reunir as principais 
entidades da cidade para debater 
questões importantes para cole-
tividade, como a saúde pública”, 
complementou Marco Cezário.

Fundo Social de 
Ribeirão Pires 
leva doações à 
Paróquia Santa 

Luzia
Nesta segunda-feira, dia 

15, o Fundo Social de Soli-
dariedade (FSS) de Ribeirão 
Pires realizou a entrega de 
350kg de alimentos não-pe-
recíveis para a Paróquia Santa 
Luzia, localizada na rua Mi-
nas Gerais, 177. Os donativos 
são provenientes do 1º Festi-
val Solidário, da Nativa FM, 
que ocorreu no mês de julho 
com o apoio da Secretaria de 
Turismo.

A paróquia atende diver-
sas regiões da cidade, como 
associações nos bairros Quar-
ta Divisão, Jardim Luzo, Jar-
dim Ribeirão Pires e Barro 
Branco.

O Padre Clemilson Teo-
doro, responsável pela igre-
ja, exaltou a doação. “Ações 
como essa do Fundo Social 
nos ‘ajudam a ajudar’ o pró-
ximo. É muito importante 
esse trabalho, que leva solida-
riedade a quem mais precisa”, 
afirma.
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OAB São Bernardo celebra 
Dia do Advogado com Sessão 
Solene na Câmara Municipal

Em celebração a data em que 
foram instituídos os dois primei-
ros cursos de Direito no Brasil, em 
São Paulo (SP) e Olinda (PE), em 
1827, a Câmara Municipal de São 
Bernardo do Campo promoveu 
em conjunto a Ordem dos Advo-
gados do Brasil, 39ª subseção, na úl-
tima quinta, 11, uma sessão solene 
em homenagem ao Dia do Advo-
gado. Com casa cheia, autoridades 
e apresentações culturais, 12 advo-
gados foram reconhecidos com a 
‘Medalha Advogado do Ano’.

Entre os homenageados, a Dra. 
Andréa Vanessa da Costa destaca 
a importância de reconhecer os 
mais de 1,2 milhão de advogados 
do país. “É uma homenagem a to-
dos advogados, em termos pesso-
ais é uma realização muito grande. 
Através da profissão, da justiça e 
do direito podemos transformar 
a vida das pessoas e ainda assim se 
realizar”, afirma.

A honraria, confeccionada ex-
clusivamente para a ocasião con-
forme as orientações da Resolução 
nº 3.003/2014, e acompanhada de 
um diploma, foi entregue aos pro-
fissionais indicados por uma co-
missão organizadora em reconhe-
cimento aos relevantes serviços 
jurídicos prestados à população da 
cidade.

Para o Dr. Fábio Bosquetti, o 

advogado desempenha uma fun-
ção de transformação social. “Ser 
advogado, além de trabalhar com 
processos e problemas das pessoas, 
você é um instrumento que faz a 
evolução da sociedade. Você tem 
o engenheiro que faz o desenvolvi-
mento tecnológico, os arquitetos, 
os biólogos, os médicos e nós, ad-
vogados, que cuidamos da socie-
dade”, lembra Bosquetti.

A iniciativa na Câmara Mu-
nicipal partiu do vereador Edu-
ardo Ginez Tudo Azul (PSDB), 
que presidiu a sessão ao lado do 
presidente da subseção, Dr. Luiz 
Ricardo Bertanha, o juiz da 3ª 
Vara Criminal de São Bernardo 
do Campo, Dr. Edegar de Sousa 
Castro, ex-presidentes da OAB, 
professores e representantes do 
Executivo e Legislativo.

“Sempre achei que é uma deci-
são acertada, tanto da OAB, quan-
to da Câmara que, aliás, é uma das 
poucas que fazem esse reconhe-
cimento. Estar aqui é uma honra 
para todos nós, me sinto recom-
pensada pelos meus 26 anos de ad-
vocacia”, comenta a homenageada 
Dra. Andrea Zamaro.

A jovem advogada Dra. Ma-
riana Machado, destacou a impor-
tância da representatividade jovem 
dentre os laureados da noite. “Eu 
venho trazendo algumas pautas da 

jovem advocacia, tanto na esfera 
estadual, quanto na nossa subse-
ção. Isso é essencial para represen-
tar e mostrar para os jovens colegas 
que é possível chegar em um mo-
mento como o dessa noite”, desta-
ca Machado.

“A questão não é apenas uma 
simples homenagem. Somos mais 
de 7 mil advogados em São Ber-
nardo do Campo, que hoje unidos 
podem refletir sobre o momento 
atual que estamos vivendo, reno-
vando seus votos com responsa-
bilidade, mostrando a força da 
advocacia em defesa do Estado 
Democrático de Direito”, afirma 
o homenageado Dr. Ricardo De-
chechi. Em ato inédito e histórico, 
o presidente da subseção, Dr. Ber-
tanha, entregou a carteira da OAB 
para dois jovens. A Dra. Alessan-
dra Brixius e o Dr. Gustavo Brent-
zel puderam, junto aos colegas de 
profissão, realizar o Juramento do 
Advogado.

O ato solene teve como ob-
jetivo reconhecer, valorizar, mas 
acima de tudo demonstrar a união 
da classe, como destaca o tesourei-
ro da 39ª subseção, Thiago Mene-
galdo. “É uma oportunidade do 
Poder Legislativo, integrado com 
a OAB, homenagear e prestigiar a 
advocacia. Sempre costumo lem-
brar que é a única profissão que 

Confira oS 12 homenageadoS:
DRA. ANDREA ALMENDRO ZAMARO
DRA. ANDREA VANESSA DA COSTA

DRA. ESTER MORENO DE MIRANDA VIEIRA
DR. FABIO BOSQUETTI DA SILVA COSTA

DR. HÉLIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR
DRA. ISABELA GUILHERMINO JOÃO

DR. LEONARDO ALVES DIAS
DR. LEONARDO TUCCI

DR. LUIS AUGUSTO OLIVIERI
DRA. MARIANA MACHADO SOARES

DR. RICARDO DECHECHI
DR. RUSLAN STUCHI

está na Constituição Federal e um 
evento desta magnitude é essencial 
para a classe. A OAB é uma insti-
tuição de representatividade muito 
grande e, nessa noite, podemos unir 
o legislativo e a sociedade como um 
todo”, diz Menegaldo.

Para a Secretária Geral, Dra. 
Elaine Brandão, valorizar a advoca-
cia é prioridade na atual gestão. “A 
advocacia aguarda ansiosamente 
por esse dia, o 11 de agosto, e essa 
cerimônia de reconhecimento a 12 
colegas é muito importante, indo 
ao encontro do que a atual gestão 
da OAB preza - a valorização da 
advocacia, essa é a coroação a todo 
trabalho”, diz.

A Vice-Presidente Dra. Andrea 
de Castro, destaca a importância da 
parceria com a OAB e o valor his-
tórico da ação, que acontece desde 
1992. “Essa parceria é essencial, 
os nomes homenageados passam 
pela Câmara e nós, da OAB, que 
vivenciamos o dia a dia do advoga-
do participamos desta indicação. 
Eu mesma fui homenageada em 
2011 e sei do valor deste reconhe-
cimento, ainda está vivo na minha 
memória, fizemos a escolha dos 

homenageados com afinco, com 
comprometimento e sabendo da 
responsabilidade em realizar um 
evento que acontece há três déca-
das”, diz a vice.

Já o Dr. Luiz Ricardo Berta-
nha destaca a surpresa com o su-
cesso da sessão solene. “Estamos 
vindo de uma pandemia, havia 
uma certa expectativa que foi 
superada com casa cheia e par-
ticipação em peso. O recado foi 
entendido, a classe pede união e 
é exatamente isso que essa gestão 
valoriza - defender a classe com 
união”, diz.

O presidente da subseção des-
taca também o trabalho de unir 
os advogados de São Bernardo do 
Campo. “A OAB não é apenas a 
casa do advogado, ela é a Casa da 
Cidadania. Nesses 8 meses de ges-
tão não paramos em nenhum mo-
mento. Inclusive seguimos pedin-
do essa garra, através da diretoria e 
de nossas 52 comissões temáticas 
- cursos, palestras, network, troca 
de ideias, enfim… Eventos todo 
dia com muito conteúdo para 
aproximar ainda mais toda comu-
nidade”, finaliza Bertanha.
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para todos nós, me sinto recom-
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dentre os laureados da noite. “Eu 
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está na Constituição Federal e um 
evento desta magnitude é essencial 
para a classe. A OAB é uma insti-
tuição de representatividade muito 
grande e, nessa noite, podemos unir 
o legislativo e a sociedade como um 
todo”, diz Menegaldo.

Para a Secretária Geral, Dra. 
Elaine Brandão, valorizar a advoca-
cia é prioridade na atual gestão. “A 
advocacia aguarda ansiosamente 
por esse dia, o 11 de agosto, e essa 
cerimônia de reconhecimento a 12 
colegas é muito importante, indo 
ao encontro do que a atual gestão 
da OAB preza - a valorização da 
advocacia, essa é a coroação a todo 
trabalho”, diz.

A Vice-Presidente Dra. Andrea 
de Castro, destaca a importância da 
parceria com a OAB e o valor his-
tórico da ação, que acontece desde 
1992. “Essa parceria é essencial, 
os nomes homenageados passam 
pela Câmara e nós, da OAB, que 
vivenciamos o dia a dia do advoga-
do participamos desta indicação. 
Eu mesma fui homenageada em 
2011 e sei do valor deste reconhe-
cimento, ainda está vivo na minha 
memória, fizemos a escolha dos 

homenageados com afinco, com 
comprometimento e sabendo da 
responsabilidade em realizar um 
evento que acontece há três déca-
das”, diz a vice.

Já o Dr. Luiz Ricardo Berta-
nha destaca a surpresa com o su-
cesso da sessão solene. “Estamos 
vindo de uma pandemia, havia 
uma certa expectativa que foi 
superada com casa cheia e par-
ticipação em peso. O recado foi 
entendido, a classe pede união e 
é exatamente isso que essa gestão 
valoriza - defender a classe com 
união”, diz.

O presidente da subseção des-
taca também o trabalho de unir 
os advogados de São Bernardo do 
Campo. “A OAB não é apenas a 
casa do advogado, ela é a Casa da 
Cidadania. Nesses 8 meses de ges-
tão não paramos em nenhum mo-
mento. Inclusive seguimos pedin-
do essa garra, através da diretoria e 
de nossas 52 comissões temáticas 
- cursos, palestras, network, troca 
de ideias, enfim… Eventos todo 
dia com muito conteúdo para 
aproximar ainda mais toda comu-
nidade”, finaliza Bertanha.
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Desafio Varejo Figital 
transforma experiência 
de compra aos clientes 

do Grand Plaza 
Shopping

Foi dada a largada para o de-
safio Grand Plaza Shopping do 
Hub de Inovação do Parque Tec-
nológico de Santo André. Para 
proporcionar uma nova experiên-
cia de compra para seus clientes, 
a SYN, administradora do shop-
ping center, busca um aplicativo 
para celular baseado no conceito 
Varejo Figital, que integra todos 
os canais de comunicação e ven-
das do empreendimento. Com 
o uso de tecnologia e muita ino-
vação, a solução deve reunir fun-
cionalidades como mapa de lojas, 
ofertas exclusivas e divulgação de 
atrações e promoções de acor-
do com o interesse do usuário e 
possibilidades que impactem na 
jornada do público do empreen-
dimento.

As instituições de ensino e 
startups que participarão do de-
safio do Hub para o shopping de-
vem manifestar interesse até o dia 
30 de agosto pelo site https://bit.
ly/grandplaza_challenge. Não há 
prazo limite para a conclusão do 
desafio, mas a primeira etapa para 
criação do aplicativo deverá ser 
cumprida até o final do ano.

São Caetano é sede do 
Campeonato Brasileiro 
de Ginástica Rítmica

São Caetano do Sul é sede do 
Campeonato Brasileiro de Ginás-
tica Rítmica Adulto e Infantil, que 
será realizado até domingo (21/8), 
no Centro de Treinamento de Gi-
nástica Artística e Rítmica Antô-
nio José Dall’Anese, no Bairro Boa 
Vista. A competição reúne cerca 
de 300 ginastas de 17 estados.

É um orgulho enorme para 
São Caetano receber o Campeo-
nato Brasileiro de Ginástica Rít-
mica. Temos a certeza de que esta 
será a primeira de muitas grandes 
competições que teremos neste 
ginásio, que já é referência para 
o Brasil”, ressaltou o prefeito José 
Auricchio Júnior, durante a aber-
tura do Campeonato, na manhã 
desta terça-feira (16/8).

A cerimônia teve a apresen-
tação de seis alunas baby de São 

Caetano: Júlia Pereira, Letícia 
Alvaz, Maitê Shizuko, Valentina 
Fortunato, Anna Júlia Mendonça 
e Livia Silva Rocha, todas entre 5 
e 7 anos. São Caetano terá duas 
ginastas representando a cidade na 
competição: Nicolle A. Zacchia 
(infantil) e Thainá Ramos dos 
Santos (adulto).

“A CBG se sente honrada em 
realizar o Campeonato Brasileiro 
em um ginásio deste porte, cons-
truído especificamente para as gi-
násticas artística e rítmica. A partir 
de hoje, serão apresentadas as no-
vas coreografias que irão nos levar 
até as Olimpíadas de Paris”, pro-
jetou a coordenadora do Comitê 
Técnico da Confederação Brasilei-
ra de Ginástica, Márcia Aversani, 
que representou a presidente Ma-
ria Luciene Castro Resende.

“É um momento único, ímpar 
para o esporte de São Caetano, 
ter o Campeonato Brasileiro de 
Ginástica disputado no nosso gi-
násio, que tanto contribuirá para 
o desenvolvimento da modalidade 
na cidade e no País”, finalizou o 
secretário municipal de Esporte, 
Lazer e Juventude, Mauro Chekin.

Reforma do telhado da UBS 
Promissão chega a 50%

Quem passa em frente 
à Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Promissão, em Diade-
ma, já vê a diferença no prédio. 
Atualmente, a reforma do te-
lhado da Unidade tem 50% da 
obra concluída. A previsão é de 
que essa etapa esteja completa 
em dois meses. O investimento 
é de R$ 215 mil, oriundos de 
emendas parlamentares.

Com a finalização da troca 
do forro e do telhado, outra 
equipe entrará em ação: a do 
Programa UBS Nota 10 para 
fazer as adequações necessá-
rias para que a Unidade tam-
bém receba as melhorias do 
programa, entre elas, pintura 
geral, padronização visual e 

outras manutenções gerais do 
prédio.

Os outros itens previstos 
no programa já foram entre-
gues (tais como equipe de lim-
peza, videomonitoramento 
24h, uniformes etc.) e outros 
estão em andamento (como 
tablets para telemedicina e to-
tem de senha e de avaliação).

“A rede de saúde está avan-
çando para oferecer um servi-
ço com mais qualidade para a 
população, tanto em atendi-
mento como em comodidade. 
As melhorias trarão mais con-
forto e segurança para usuá-
rios e funcionários”, ressalta a 
secretária municipal de Saúde, 
Dra Rejane Calixto.

M
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Faculdade Anhanguera e Bayer oferecem série de 
lives sobre as possibilidades da área farmacêutica

A Faculdade Anhanguera e a 
Bayer se uniram para oferecer uma 
série de lives que discutirão as di-
versas possibilidades de carreiras, 
trazendo profissionais renomados 
para apresentar a interessados na 
área aspectos como: desde o plano 
de desenvolvimento de uma mo-
lécula, até a comercialização, pas-
sando por aprovações regulatórias 
locais, farmacovigilância e geração 
de dados.

As lives acontecerão sempre às 
18 horas, com duração de aproxi-
madamente 45 minutos cada, nos 
dias 16, 18, 23, 25 e 30 de agosto. 
A iniciativa também apresentará 
oportunidades de estágio para es-
tudantes. 

Aos alunos da instituição tam-
bém será possível ver as gravações 

pelo AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem), tendo direito a 
certificado de participação.

“Muitos estudantes de Farmá-
cia imaginam que a área de desen-
volvimento de fármacos é um uni-
verso distante e, com as lives, nós 
queremos desmistificar esse mito. 

A cadeia de produção da indústria 
farmacêutica é gigantesca e oferece 
diversas oportunidades para quem 
se dedicar”, diz Ivana Stefanini 
Carreiro, coordenadora do curso 
de Farmácia da Faculdade Anhan-
guera no campus Osasco, e uma 
das responsáveis pelo evento.

Morre aos 75 anos o 
jornalista Chico Sanchez

Joaquim Alessi

Grande Jornalista esportivo, 
Francisco Sanches Mucille Filho, 
que chamávamos de Chiquinho 
Sanchez, morreu nesta segunda-fei-
ra (15.08), aos 75 anos, em Santos.

Sanches Filho trabalhou em di-
versos veículos, a começar pelo NP, 
em 1978, e depois Diário Popular, 
do qual foi editor de Esportes nos 
anos 1980, e no Grupo Estado.

Contribuiu com centenas de 
reportagens para o Estadão e o Jor-
nal da Tarde. A causa da morte não 
foi divulgada.

Correspondente em Santos, o 
jornalista vivenciou times memo-
ráveis do Santos, como os últimos 
momentos da carreira de Pelé na 
Vila Belmiro.

Meninos da Vila
Além disso, viu nascer o esqua-

drão dos Meninos da Vila, acom-
panhou o time campeão brasileiro 
de 2002 comandado por Emerson 
Leão e o que levantou a taça Liber-
tadores de 2011.

Aliás, foi em 1978 que cobri as 
três partidas finais do Paulistão en-
tre Santos e São Paulo.

O Peixe venceu a primeira, na 
Vila, por 2 a 1. A segunda registrou 
empate em 1 a 1, com o Tricolor 
marcando aos 44 do segundo tem-
po, gol de Zé Sérgio.

Havia a necessidade de um 

terceiro jogo, no Morumbi. O São 
Paulo venceu por 2 a 0 e a decisão foi 
para a prorrogação, na qual o Santos 
tinha a vantagem do empate.

Na véspera, treino na Vila, 
houve uma pequena confusão no 
vestiário. Chiquinho Sanchez de-
sentendera-se com o goleiro Flávio, 
que jogaria a decisão.

No calor do debate, disparou 
para o goleiro alvinegro: “Eu sei 
que você é míope. Vou avisar os jo-
gadores do São Paulo (Chiquinho 
era corintianíssimo), falar para eles 
chutarem de longe, que você não 
enxerga à noite!”.

Dito e feito.
Aos 27 do primeiro tempo, no-

vamente Zé Sérgio, primo de Rive-
lino. solta uma bomba do meio da 
rua e a bola entra pelo alto, em falha 
de Flávio.

Getúlio fez o segundo, aos 6 do 
segundo tempo, o Tricolor venceu 
por 2 a 0, mas o Peixe segurou o 0 a 
0 na prorrogação e ficou com a taça,

Experiente, Chico Sanchez 
participou da cobertura de Copas 
do Mundo, entre elas as de 1986, 
no México, e de 2014, no Brasil.

O profissional deixa mulher, 
filhos e netos. O sepultamento será 
na manhã desta terça-feira (16.08), 
em cerimônia reservada à família.

A FPF (Federação Paulista de 
Futebol)  lamentou o falecimento 
do jornalista.

Copa SEJEL de Bike XCM abre 
inscrições para 2ª etapa

As inscrições para a segunda 
etapa da Copa SEJEL de Bike 
XCM seguem até dia 16 de setem-
bro. Os interessados devem preen-
cher formulário pelo site https://
organizaevento.com.br/mazza-
mtb, até às 15 horas.

Organizada pela Mazza Even-
tos, com apoio da SEJEL (Secreta-
ria de Juventude, Esportes e Lazer 
de Ribeirão Pires), a segunda etapa 
será realizada no dia 18 de setem-
bro (domingo), a partir das 9h, 
com saída do Lanolú Bike Expe-
rience, localizado na rua dos Alpes, 
113 - Jardim Vista Linda.

Nesta edição, a disputa foi se-
parada em duas modalidades, Pro 
e Sport. Mais informações pelo 
telefone 11 98594-1183.

A Mountain Bike XCM é 
uma modalidade caracterizada 
por ser uma maratona de longos 
percursos, que variam de 20 a 40 
quilômetros. Nela, os trechos são 
mais diversificados entre terra, tri-

lhas e asfalto, o que leva os atletas 
a vislumbrarem diversas paisagens 
que o percurso permite. Além 
disso, uma de suas características é 
que o ponto de chegada pode ser o 
mesmo ponto de início da prova.
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Quadrilha rouba dois caminhões com eletrônicos em SBC
Uma quadrilha armada in-

vadiu um galpão e fugiu com 
diversos eletrônicos em dois ca-
minhões, na madrugada desta 
terça-feira (16), no bairro Rudge 
Ramos, em São Bernardo. 

O caso aconteceu na Fat log, 
parceiro logístico que tem diver-
sos clientes, entre eles o Magazi-
ne Luiza.

De acordo com a Polícia Mili-
tar, cerca de 10 homens com pisto-
las, revólveres e armas de calibre 12 

entraram no galpão e renderam 
funcionários.

Na sequência, eles carrega-
ram dois caminhões com os pro-
dutos da loja. Ainda não se sabe 

que tipo de eletrônico foi levado 
e qual o prejuízo.

Ainda segundo a polícia, os 
meliantes incendiaram um carro na 
fuga. Nenhum suspeito foi preso.

ACISA faz plantão para 
apresentar linhas de crédito 

para os associados
No próximo dia 18 de agos-

to (quinta-feira), das 9h às 18 
horas, a ACISA – Associação 
Comercial e Industrial de San-
to André - realizará um plantão 
em sua sede para apresentar aos 
associados todos os benefícios 
disponibilizados pelo AC-
CREDITO, uma instituição 
financeira autorizada e supervi-
sionada pelo Banco Central do 
Brasil. Ela foi constituída com o 
propósito de apoiar o desenvol-
vimento e crescimento de mi-
croempreendedores individu-
ais, microempresas e pequenas 
empresas, filiadas às associações 
comerciais integrantes da Fede-
ração das Associações Comer-
ciais do Estado de São Paulo 
(Facesp).

Na ocasião, os associados da 
ACISA conhecerão as linhas de 
crédito e demais produtos com 
prazos e taxas diferenciadas, 
sem burocracia e por meio de 
uma plataforma 100% digital.

Segundo Pedro Cia Junior, 
presidente da ACISA, a AC-
CREDITO conta com linhas 

de crédito, nas modalidades de 
empréstimo para capital de giro, 
financiamento para investimen-
tos, antecipação de recebíveis de 
vendas à vista ou a prazo e car-
tões. Com tecnologia de pon-
ta, também oferece serviços de 
apoio aos negócios, como emis-
são e cobrança de boletos, conta 
de pagamento e, em breve, segu-
ros e cartões de débito e crédito.

Os interessados em conhe-
cer o serviço poderá agendar um 
horário por meio do link:  ht-
tps://forms.gle/GNiVdH6Jn-
8QcLuQ98.

Consórcio ABC 
recebe encontro da 

Associação Brasileira 
da Indústria do Esporte

O Consórcio Intermunici-
pal Grande ABC recebeu, nes-
ta terça-feira (16/8), a terceira 
edição do evento Road Show 
Esportivo, promovido pela 
Associação Brasileira da In-
dústria do Esporte (Abriesp).

O encontro, realizado na 
sede da entidade regional, 
trouxe detalhamento técnico 
dos serviços habitualmente 
contratados por municípios 
por meio de recursos públicos, 
relacionados à infraestrutura 
para ginásios, quadras cobertas 
e descobertas, campos e equi-
pamentos esportivos em geral.

A programação do evento 
contou com apresentações das 
empresas associadas à Abriesp, 
representadas por Antônio 
Carlos Gomes (Gober), Wa-
shington Oliveira (Reco-
ma), Márcio Melo (Winner 
Sports), Paulo Almeida (Soc-
cer Grass), Paulo Gaspar, Le-
nita Rodrigues e Maiara Ber-
toni (Penalty).

A morte do lutador de Jiu 
Jitsu Leandro Lono último 
domingo, dia 07 de agosto de 
2022, chocou o mundo das ar-
tes marciais.Houve relatos que 
depois de uma breve discussão, 
Lo imobilizou o Tenente Henri-
que Velozo que após se levantar 
desferiu 2 disparos de arma de 
fogo contra o atleta .O ocorrido 
gerou muita indignação entre os 
fãs do faixa preta, como era de 
se esperar, mas devemos analisar 
essa tragédia demaneira ampla e 
crítica. É de verde o estado zelar 
pela segurança pública e para 
isso é fundamental zelar pelos 
seus agentes. A polícia militar 
necessita de subsídio para trata-
mentos psicológicos constantes, 
pois atrás de cada farda existe 
um ser humano com problemas 
conjugais, de saúde e financeiro 
como qualquer outra pessoa, po-
rém, no dia a dia devem se abster 
de suas angústias para prestar o 
serviço com a excelência que se 
espera em uma situação em que 
qualquer distração pode signifi-
car a morte,tanto doagentequan-
dodeum civil. A falta de subsídio 
aos profissionais da segurança 
pública gera situações como esse 
ocorrido pois o Autor do crime 
aparentemente não estava apto 
mentalmente para carregar uma 
arma, quiçá representar a farda 
da corporação. Os riscos podem 

e devem ser minimizados através 
de projetos quevisam o bem-estar 
emocional do agente. Há algu-
mas instituições que zelam pela 
dignidade dos policiais militares 
como é o caso da ONGAFAPM, 
localizada em São Vicente, no 
litoral sul de São Paulo, criada 
por familiares de policiais mili-
tares, tem o intuito de minimizar 
os impactos que são reflexos da 
atuação do agente no dia a dia 
que atingem principalmente o 
psicológico do policial ou de seus 
familiares. Com uma equipe de 
assistentes sociais, psicólogos e 
advogados a ONG AFAPM atua 
com ações preventivas tanto para 
o agente quanto para sua família, 
fornecendo consultas psicoló-
gicas, elaborando estudos socio 
econômicos para aqueles que es-
tão com dificuldades financeiras 
e até mesmo auxílio jurídico nas 
mais diversas demandas ineren-
tes à profissão. Os familiares dos 
policiais também são acolhidos, 
os cônjuges recebem cursos de 
capacitação para regressarem ao 
mercado de trabalho enquanto 
seus filhos recebem acesso a ati-
vidades extra curriculares. São 
iniciativas como essa que devem 
ser usadas de exemplo para que 
o estado atue de forma mais pro-
ativa visando prevenir e não só 
remediar fatalidades como a que 
presenciamos recentemente.

A omissão do estado 
reflete na sociedade

Giuliano Giuseppe Trivigno
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Noite de homenagens no Rotary 
Club de São Caetano do Sul 

No dia 08/08/2022 foi a 
posse da companheira Fer-
nanda  como membro Rotary 
Club de São Caetano do Sul. 
Sua madrinha é  a Arlete Ayres 
. Tivemos , ainda  , a entrega 
de três importantes homena-
gens: ao Jose Luiz Cabrino, 
que recebeu o prêmio Silvio 
Daidone, ao Mauro Russo, 

pelo Dia da Advocacia, e ao 
Carlos Emiliano Gonçalves, 
que foi escolhido pela comis-
são , como pai do ano. 

Passamos uma noite mui-
to especial ao lado de compa-
nheiros e convidados e de três 
companheiros do Rotary Club 
de Arthur Rc Artur Alvim do 
Distrito 4563.
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A Orquestra Pops Filarmônica de 
São Paulo em Música de Cinema

A ORQUESTRA POPS 
FILARMÔNICA DE SÃO 
PAULO é um projeto criado 
em 2021, sob a regência e dire-
ção musical do Maestro Sérgio 
Ricardo Villas Boas.

A POPS é uma Orquestra Jazz 
Sinfônica especializada em Música 
Popular Brasileira, Música Popu-
lar Internacional e Música Gospel.

Ela estreou nos Concertos Ma-
tinaisna Sala São Paulo, em plena 
pandemia,formada pelos melho-
res músicos da Cidade,composta 
por 85 componentes.

Para o Concerto Música de 

Cinema,será destacada uma Or-
questra de Cordas da POPS.

O repertório será bastante 
eclético,contemplando músicas 
eruditase populares em 3 apresen-
tações no teatro J. Safra.

SERVIÇO
Orquestra Pops Filarmônica 

de São Paulo
Direção Musical e Regência: 

Maestro Sérgio Ricardo Villas Boas
Data: 27 e 28 de agosto e 2 de 

setembro
Sexta – 21h | Sábado – 21h | 

Dom - 19h

1ª Feira Literária 
de Ribeirão Pires 

acontece em setembro
O maior evento literário do 

Grande ABC já tem data: dias 24 
e 25 de setembro. Em dois dias de 
intensa programação cultural, a 
Feira Literária de Ribeirão Pires 
(FLIRP), contemplará desde o 
folclore brasileiro, até o hip-hop, 
passando pelo cordel, pela poesia 
das comunidades, a contação de 
histórias, a literatura em todos os 
gêneros e ramificações, o teatro, a 
música, a dança, as artes plásticas 
e muito mais.

Essa primeira edição será 
dedicada a Oswald de Andrade, 
um dos principais mentores do 
Modernismo, que comemora o 
seu centenário em 2022. No fi-
nal da vida, Oswald morou em 
Ribeirão Pires e em seu sítio (Sí-
tio Boa Sorte), tombado como 
patrimônio histórico pelo mu-
nicípio. Neste lugar de refúgio, 
Oswald escreveu parte de sua 
autobiografia e diário confes-
sional.

Mais informações e deta-
lhes sobre a FLIRP podem 
ser encontrados em https://
flirp2022.wordpress.com/

Na era da tecnologia, as 
mais diversas plataformas 
digitais já são aliadas da saú-
de humana. É o caso da te-
lemedicina, que encurta ca-
minhos e traz conforto para 
pacientes em todo o mundo. 
Na pandemia, esse sistema 
de atendimento cresceu e se 
consolidou, assim como as 
mais diversas formas de tra-
balho remoto, que tiveram 
suas vantagens evidenciadas 
e incorporadas de forma de-
finitiva ao cotidiano.

Da mesma forma que 
acontece com as pessoas, mui-
tas vezes os animais precisam 
de um atendimento imediato 
ou de uma consulta com mais 
conforto, sem precisar sair de 
casa. Outro ponto importante 
é o acesso a profissionais espe-
cializados. Na medicina vete-
rinária, as especialidades não 
são tão comuns, especialmente 
em regiões remotas, mas isso 
não significa que o pet não vai 
precisar de um atendimento 
com ênfase em determinada 

área, como cardiologia, der-
matologia ou endocrinologia. 
Nesse cenário, até mesmo as 
clínicas veterinárias ganham 
mobilidade com a redução das 
consultas presenciais e o dire-
cionamento do foco da equi-
pe para atender demandas de 
urgência e consultas de alta 
complexidade.

Em um momento de gran-
des transformações sociais, a 
telemedicina tem claramente 
crescido no Brasil, trazendo 
mais possibilidades de satis-
fazer demandas diversas a 
partir de um tratamento ade-
quado e sem grandes custos. 
O caminho está aberto e cul-
minou na recente legalização 
da prática. No dia 8 de junho, 
o Conselho Federal de Me-
dicina Veterinária (CFMV) 
aprovou a resolução que re-
gulamenta o serviço. Um 
novo nicho de mercado é 
criado e, a partir de agora, en-
tão, novas ofertas e possibili-
dades devem surgir de forma 
acelerada.

Conforto para os pets: telemedicina 
veterinária

Roberto Mangraviti             roberto@sustentahabilidade.com


