
www.hojejornal.com.br

25º
19º

25º
19º

25º
19º

25º
19º

26º
20º

26º
16º

23º
16º

R$ 1,681

10,75%

R$ 1,683

R$ 510

Política 4 e 5 Polícia 11
Cidades

6 e 7Economia Esportes
14

12 e 13
Cultura

15Sto.André
ANO IV - 1018

TERÇA-FEIRA

16 páginas

18 de janeiro de 2011

Tiragem e veiculação garantidas
Terça a Sexta-feira e aos Domingos

30 mil exemplares diariamente

Editorial 2 8 a 10

Republicano aparece como o
nome mais cotado

Overeador Fábio Pa-
lácio (PR) é um dos 
mais fortes candida-

tos a assumir a liderança de 
Governo na próxima tempo-
rada da Câmara Municipal 
de São Caetano. Além de 
representar uma liderança 
jovem e confiável, o republi-
cano vai de encontro a uma 
espécie de renascimento 
dentro dos quadros estraté-
gicos do tabuleiro local.

n pág.  4

Republicano pode liderar Câmara
Foto: Divulgação

O Ramalhão, equipe de 
futebol de Santo André,  re-
cebe o Linense nesta quarta-
feira (19), depois de um bom 
empate por 2 a 2, diante do 
Noroeste na estréia do Pau-
lista. Já o Noroeste visita o 
Botafogo na quinta-feira 
(20). 

                                      n pág. 12

O Tigre, que estreou com 
vitória no Paulistão luta para 
manter a liderança e tem 
um desafio importante nes-
ta quarta-feira (19), às 22h, 
no Estádio Cícero Pompeu 
de Toledo. Vai encarar  o São 
Paulo, pela segunda rodada 
do Campeonato Paulista da 
Série A1.                              n pág. 12Pintado está no comando

Reparos já começaram

Ilsinho é natural do ABC

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Ramalhão pode estrear 
atacantes contra Linense

Tigre enfrenta o São Paulo  
nesta quarta-feira 

Santo André concede 
isenção de IPTU a proprie-
tários de imóveis compro-
vadamente afetados pelas 
águas pluviais. A isenção é 
válida para o exercício fis-
cal (ano) da ocorrência da 
enchente e é concedida 
mediante abertura de pro-
cesso administrativo.

                                      n pág. 15

O coletor-tronco, que 
conduz os esgotos da re-
gião do ABC, na divisa de 
São Caetano com a Capi-
tal, apresentou um rom-
pimento na região de Rio 
Grande da Serra, desde se-
gunda-feira (10). Obras de 
reparo foram iniciadas e 
devem ser entregues esta 
semana.

                                      n pág. 9

O Centro de Trabalho e 
Renda da região abre opor-
tunidade de mais de 2,5 mil 
vagas de trabalho. Santo An-
dré ganhou quase a metade 
das vagas. O maior número 
de vagas é para operador 
de telemarketing receptivo, 
tendo vagas também para 
operador de vendas e ven-
dedor.                               n pág. 10

Destaque regional, o 
Grupo de Projeções Folcló-
ricas ‘Remelexo Brasileiro’, 
de São Bernardo, estará 
presente até 24 de janeiro 
na cidade de Concepción, 
para o Festival de Bio Bio, 
promovido pela Universida-
de Nacional do Chile, entre 
outras apresentações inter-
nacionais.                          n pág. 14

Números fornecidos 
pela Secretaria de Saúde de 
Santo André mostram que 
houve aumento de 7% na 
demanda dos Pronto-Aten-
dimentos (P.A) relacionadas 
a patologias típicas do verão, 
como virose, desidratação e 
diarréia.                          n pág. 15

Santo André
libera vítimas  
de pagar IPTU

ABC tem mais 
de 2,5 mil 
vagas abertas

Remelexo de 
São Bernardo 
faz turnê

Verão requer 
compensar a 
hidratação

Coletor-tronco apresenta 
problemas em Rio Grande
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PASSANDO A LIMPO

NO mOVImENTO
n  O vereador Atila Jacomussi (PV)
promete retomar todos seus reque-
rimentos de esclarecimentos junto a 
administração municipal incluindo 
mandado de segurança impetrado 
pelo vereador  Jacomussi contra o 
prefeito Oswaldo Dias, para ter acesso 
aos contratos firmados entre a Pre-
feitura e a empresa Logic. O número 
do processo cadastrado é 207/2010 
(número de ordem) da 2ª Vara Cível 
de Mauá. O vereador encaminhou o 
ofício 097/2009, que solicitava infor-
mações ao prefeito. Não vai faltar mo-
vimentação. 

AjUdA PROVIdENCIAL
n Duzentas famílias desabrigadas em decorrência das fortes chuvas 
que castigaram o bairro do Macuco na cidade de Mauá receberam da 
deputada estadual Vanessa Damo ajuda do governo estadual. A ação 
faz parte de uma iniciativa da deputada , que recorreu à Secretaria da 
Casa Militar para pedir socorro.  “A Prefeitura da cidade está omissa a 
todo esse caos e as pessoas estão completamente abandonadas, sem 
poder contar com a administração pública do município. Era necessá-
rio e urgente interceder, para que a população não se sinta tão desam-
parada nesse momento tão difícil”, disse a deputada.

Pé NO FREIO
n Depois de voltar ao status de cidadão bernardense, Luiz Inácio Lula 
da Silva, será  homenageado pelo PT na festa de 31 anos do partido, 
em 10 de fevereiro. Com uma dívida de R$ 27,7 milhões, herdada da 
campanha de Dilma, o PT está no vermelho e planeja uma festa mais 
modesta do que no ano passado. A presidente Dilma já deu o tom do 
novo dial: economia de recursos.

Bem vinda TV HojeLivren luiz CaRlos Coelho

Oestudo semântico 
da palavra multimí-
dia remete ao termo 

inglês ‘mass media’, que se 
refere aos meios de comuni-
cação de massa. Em portu-
guês criou-se o termo mídia 
com o significado específico 
de designar apenas os as-
pectos físicos de tais meios, 
sendo utilizada a expressão 
veículos de comunicação 
como sinônimo de meios de 
comunicação para especifi-
car os conteúdos comunica-
cionais propriamente ditos 
presentes na mídia. 

O desenvolvimento tec-
nológico deu à televisão 
uma abrangência social que 
a contemporaneidade ainda 
está longe de poder analisar. 
O velho rádio, cujo uso po-
lítico foi de tal importância 
que permitiu aos teóricos da 
Escola de Frankfurt a criação 

de uma nova crítica social no 
início do século, hoje parece 
ser uma criança ingênua 
diante do gigantismo da 
televisão. A comunicação 
social ganha com ela um 
poder monstruoso e com-
plexo, cujas entranhas ainda 
estão além das possibilida-

des analíticas das modernas 
correntes teóricas.

É dentro deste pris-
ma de importância que 
o Grupo Hoje se orgulha 
por uma data histórica. 
Depois de consolidar sua 
transparência e fidelida-

de de informação, com 
os veículos Hoje Jornal e 
revista LivreMercado, es-
tabeleceu-se nesta data a 
TV HojeLivre, um libelo da 
liberdade de imprensa no 
ABC e mais uma ferramen-
ta do público para atestar 
sua cidadania na socieda-
de contemporânea. 

Trata-se de um mo-
mento único que divide a 
história da comunicação 
regional entre o proselitis-
mo do imobilismo e a velo-
cidade do jornalismo Esta 
mobilização empresarial é 
digna de reconhecimento, 
que vem a cada cidadão 
atendido a cada pauta 
cumprida, uma sensação 
de esforço recompensada, 
de quem ama seu ofício, 
daqueles que radiografam 
a vida para mostrar o po-
der da transformação.               

Nova mídia, já no ar, 
será porta-voz da 

população em toda a 
região
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POLíTICA

Overeador Fábio Pa-
lácio (PR) é um dos 
mais fortes candida-

tos a assumir a liderança de 
governo na próxima tempo-
rada da Câmara local. Além 
de representar uma lideran-
ça jovem e confiável, o re-
publicano vai de encontro a 
uma espécie de renascimen-
to dentro dos quadros estra-
tégicos do tabuleiro local, o 
que já foi confirmado com a 
eleição do novo presidente 
do Legislativo, o vereador 
Sidnei Bezerra da Silva , o 
Sidão (PSB). Desta forma as 
siglas ampliam o leque do-
minado maciçamente nos 
últimos dez anos pelo PTB, 
com nomes expressivos, 
que vão de Paulo Bottura, 
que já assumiu  este papel 
até o médico Paulo Pinhei-
ro. O vereador Fabio Palacio 
não decline da responsabi-
lidade, que muito o agrada, 
segundo apurou a reporta-
gem do Hoje. 

Para o desenho de sua 
carreira política, que se ob-
servada mais detidamente 
apresenta uma sólida cons-
trução, que foge do padrão 

chegou à cidade na década 
de 1930, onde desenvolveu 
diversas atividades no co-
mércio e na indústria. Em 
2000, com 22 anos, foi elei-
to o vereador mais jovem 
da Câmara Municipal de 
São Caetano, considerado 
um dos parlamentares mais 
atuantes. Em 2008, foi eleito 
vereador pela segunda vez. 
Desempenha papel impor-
tante, principalmente, nas 
áreas de educação, de de-
senvolvimento econômico 
e de mobilidade urbana e 
no combate às enchentes. 
É vice-líder do governo do 
prefeito José Auricchio Jú-
nior (PTB) e presidente da 
Comissão Parlamentar de 
Mobilidade Urbana da Câ-
mara Municipal. É presiden-
te do diretório municipal e 
secretário de políticas pú-
blicas de juventude do di-
retório estadual do Partido 
da República (PR). Realiza 
trabalhos como coordena-
dor adjunto do Núcleo de 
Jovens Empreendedores 
do Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo. 

n luiz CaRlos Coelho

costumeiro dos vereadores, 
o desafio é estimulante , 
principalmente levando-se 
em conta, o momento his-
tórico que a Câmara deve 
atravessar neste 2011, an-
tevéspera de uma disputa 
eleitoral , que promete em-
polgar. O nome não espan-
ta os analistas mais aten-
tos. Apesar da juventude 
o nome de Palacio é bem 
aceito no front político do 
atual prefeito José Auricchio 

Jr. , que vem fazendo uma 
administração, com aprova-
ção da população e precisa 
de novos espaços, dentro 
do trânsito federal, domina-
do pelo PT em divisão com 
o PMDB. Palacio é vice-lider 
de governo e sua scensão 
seria mais do que justa. O 
‘discurso’ de Fabio, também 
agrada e está conectado ao 
do prefeito, pautado por te-
mas contemporâneos como 
mobilidade urbana, meio 

ambiente, e gerenciamento 
de cidades. “Só participo de 
empreitadas políticas quan-
do convidado”. Esta é a frase 
chave para o vereador Fabio, 
que define suas ações. Res-
ta agora o convite. Nascido 
em São Caetano, 32 anos, 
casado, pai de uma filha, o 
vereador Fabio Palacio (PR) 
é também engenheiro ci-
vil, empresário e estudante 
do quarto ano do curso de 
Direito na USCS. Sua família 

Republicano do ABC está em alta
Palacio pode ser o mais jovem líder de Governo em São Caetano 

Vereador representa liderança jovem e confiável

Foto: Divulgação

Estados se impõem
na reforma tributária

Os interesses regionais 
em uma eventual reforma 
tributária já indicam que o 
governo de Dilma Rousseff 
também será vítima da di-
ficuldade de aprovação da 
matéria. 

Os novos comandantes 
dos governos estaduais são 
unânimes em defender a 
importância e a urgência 
de se mudar a estrutura de 
cobranças de impostos atu-
al do País, porém, cada um 
com seu pleito específico. 

Nesse propósito, já se 
movimentam e rechaçam 
qualquer avanço sem te-
rem a participação no pro-
jeto final. 

Por outro lado, o legisla-

tivo quer que toda discus-
são travada até aqui seja 
considerada, inclusive, com 
a aprovação do texto em 
tramitação no Congresso 
Nacional.

A Secretaria da Fazenda 
de Minas Gerais - gover-
nado por Antônio Anasta-
sia (PSDB) - defende que a 
complexidade do tema exi-
ge participação ativa dos 
estados no debate. 

“A nossa expectativa é 
que os representantes dos 
estados sejam chamados, 
no momento oportuno, a 
se manifestar sobre o as-
sunto, em especial no que 
se refere à redistribuição do 
bolo tributário”, registrou a 

pasta estadual, em nota.
O governador de São 

Paulo, Geraldo Alckmin, 
defendeu, após encontro 
com Anastasia, em São 
Paulo, que a reforma tribu-
tária deve ser realizada em 
etapas. 

“Acho que o objetivo da 
reforma não é nem aumen-
tar impostos nem diminuir. 
Deve avançar muito na 
questão da simplificação 
do modelo, que é comple-
xo, caro e tem um enorme 
custo para as empresas. 
Como ela [reforma] não é 
fácil de ser feita, deve ir por 
etapas”, afirmou o gover-
nador recém eleito em São 
Paulo.

Temer não acredita
em retaliação

O vice-presidente, Michel 
Temer, disse nesta segunda-
feira (17) ter certeza que os 
partidos que possam estar 
insatisfeitos com a distri-
buição dos cargos não vão 
retaliar o Governo durante 
a votação de matérias no 
Congresso. Segundo ele, o 
PMDB está satisfeito com a 
distribuição de cargos até o 
momento. Em visita ao Rio 
de Janeiro, Temer reiterou 
que os cargos que ainda fal-
tam deverão ser definidos 
após as eleições da Câmara 
dos Deputados. “Não houve 
a distribuição do segundo 
escalão. Quando isso vier 
é que os partidos, não só o 
PMDB, vão examinar, mas é 

a presidente [Dilma Rousse-
ff] que vai determinar o que 
será feito”, disse. Sobre um 
suposto desvio de verbas 
ocorrido na Fundação Na-
cional de Saúde (Funasa), o 
vice-presidente disse que o 
caso já está sendo apurado 
e que isso não vai prejudi-
car o PMDB no pleito por 
cargos dentro do Ministério 
da Saúde. Com relação à tra-
gédia na região serrana do 
Rio de Janeiro, Temer consi-
derou razoáveis os pedidos 
feitos pelo governador do 
estado, Sérgio Cabral, para 
que todos os imóveis do 
Programa Minha Casa Mi-
nha Vida nas cidades atingi-
das pelas chuvas.
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Overeador Maurilio 
Pompilio (PV) divul-
gou   balanço das 

matérias legislativas apre-
sentadas até o final de 2010. 
Já tendo cumprido metade 
do mandato, o parlamentar 
apresentou a totalidade de 
316 proposições, sendo 201 
indicações, 88 requerimen-
tos e 27 Projetos de Lei.

As áreas de Saúde Pú-
blica e do Meio Ambiente 
foram as que mais tiveram 
propostas protocoladas por 
Pompilio. Dentre elas, o ve-
reador destaca  a ampliação 
do Programas de Coleta Se-
letiva e de Arborização. Ou-
tro projeto é o que institui 
a Política Municipal de Mu-
danças Climáticas. “Debate-
mos com a administração a 
criação da lei municipal de 
mudanças climáticas, pois 
podemos contribuir, através 
de incentivos fiscais, com 
empresas que se compro-
metam a reduzir a emissão 
de gases geradores do efei-
to estufa e que atuem na 
recuperação ambiental e na 

foram as que mais tiveram 
propostas protocoladas por 
Pompilio. Dentre elas, o ve-
reador do Partido Verde (PV) 
destaca “a ampliação do Pro-
gramas de Coleta Seletiva e 
de Arborização. Outro pro-
jeto é o que institui a Política 
Municipal de Mudanças Cli-
máticas. “Debatemos com a 
administração a criação da 
lei municipal de mudanças 
climáticas, pois podemos 
contribuir, através de incen-
tivos fiscais, com empresas 
que se comprometam a 
reduzir a emissão de gases 
geradores do efeito estufa e 
que atuem na recuperação 
ambiental e na conscienti-
zação de seus funcionários 
e dos moradores da cidade”.

Na área da Saúde, Pom-
pilio protocolou projetos 
que instituem campanhas 
de prevenção e os mutirões 
de especialidades médi-
cas. “Fico feliz porque estas 
ações propostas foram co-
locadas em prática, o que 
demonstra que estamos no 
caminho certo”, conclui.

conscientização de seus fun-
cionários e dos moradores 
da cidade”, afirma.

Na área da Saúde, Pom-
pilio protocolou projetos 
que instituem campanhas 
de prevenção e os mutirões 
de especialidades médi-
cas. “Fico feliz porque estas 
ações propostas foram co-
locadas em prática, o que 
demonstra que estamos no 

caminho certo”, disse.
Maurilio Pompilio ainda 

apresentou em 2010, pro-
jetos visando maior fluidez 
no trânsito e na mobilidade 
urbana. “Durante os atendi-
mentos em meu gabinete, 
os moradores sempre pau-
taram questões referentes 
ao trânsito da cidade. Assim, 
junto com eles, apresenta-
mos através de indicações 

ao prefeito várias sugestões 
para a Administração Muni-
cipal. Algumas delas, como 
as mudanças na Avenida 
Kennedy, possibilitaram me-
lhor tráfego e maior segu-
rança, principalmente para 
os pedestres, que tinham 
grande dificuldade em atra-
vessar a via” .

As áreas de Saúde Pú-
blica e do Meio Ambiente 

maurilio Pompilio divulga balanço 
Vereador do PV de São Caetano escancarou os números de seu mandato

dados sobre as matérias legislativas totaliza 316 proposições e 201 indicações além de 27 projetos de Lei

Foto: Divulgação

Laércio visitará Police
Na próxima quinta-feira 

(20), às 14h30, o presidente 
da Câmara de Diadema, La-
ércio Soares (PCdoB), estará 
na Câmara de São Paulo, 
quando visitará o presiden-
te da Casa, José Police Neto 
(PSDB). Laércio será recep-
cionado pelo seu colega de 
Partido e 1º secretário da 
Mesa, vereador Netinho de 
Paula (PCdoB). “É uma visita 
de cortesia e que considero 
fundamental, pois trata-se 
da Câmara Municipal da 
maior cidade da América 
Latina. Além disso, somos 
vizinhos, portanto, temos 
questões em comum e que 
podem ser debatidas atra-
vés de uma política unitá-
ria. A troca de experiências 
é muito importante”, disse 
Laércio.

Esta será a quarta visi-

ta a presidente de Câmara 
que o vereador Laércio So-
ares fará em menos de duas 
semanas. Ele esteve dia 7 
em São Bernardo, com Hi-
royuki Minami (PSDB); no 

dia 12, realizou duas visitas: 
em Santo André, a José de 
Araújo (PMDB), e em Ribei-
rão Pires, a Gerson Cons-
tantino (PV). Nos próximos 
dias, pretende visitar os de-
mais presidentes de Câma-
ras da região.

Também os chefes dos 
Executivos receberão a vi-
sita de Laércio Soares. Uma 
dessas visitas, aliás, já foi 
realizada, na última sexta-
feira (14). “Na verdade, fui 
visitar meu amigo pessoal 
e vice-prefeito de São Ber-
nardo, Frank Aguiar, mas 
pretendo agendar com o 
prefeito Luiz Marinho tam-
bém”, afirmou o vereador, 
esclarecendo que as visitas 
aos prefeitos deverão ser 
realizadas após os contatos 
com todos os presidentes 
de câmaras.   

Encontro será amanhã (19)

Foto: Divulgação

Repasse do fundo
partidário beneficia PR

O aumento dos repasses 
de recursos públicos para o 
Fundo Partidário ampliou o 
ganho do PR com a aposta 
no sucesso eleitoral do pa-
lhaço Tiririca. Em novem-
bro do ano passado, o Esta-
do revelou que os mais de 
1,3 milhão de eleitores que 
votaram em Tiririca para 
deputado federal garanti-
riam uma receita de R$ 2,7 
milhões por ano no rateio 
do Fundo Partidário.

O cálculo foi feito com 
base na previsão antiga de 
recursos para o fundo. Após 
a inesperada elevação de 
R$ 100 milhões, promovida 
pelo Congresso no fim de 
dezembro, o “bônus-Tiriri-
ca” chegará a R$ 4 milhões 
por ano.

O PR terá esse retor-

no em dinheiro porque o 
Fundo Partidário é dividi-
do de acordo com a vota-
ção de cada legenda para 
a Câmara dos Deputados. 
O cearense Francisco Eve-
rardo Oliveira Silva teve 
o apoio de 1,3 milhão de 
eleitores, o equivalente 
a 1,4% dos votos válidos 
para a Câmara. Sozinho, 
ele teve mais votos que 13 
partidos que disputaram a 
eleição passada.

Graças a esse desempe-
nho, somado ao de outros 
puxadores de votos, como 
Anthony Garotinho, no 
Rio, o PR – chamado por 
alguns de seus próprios lí-
deres de “Partido de Resul-
tados” – vai elevar de 4,5% 
para cerca de 7,5% a sua 
fatia no bolo.



O Multiplus Fidelidade 
e o PontoFrio.com, versão 
e-commerce de uma das 
maiores redes varejistas do 
País, com lojas espalhadas 
por toda região, celebraram 
protocolo de intenções para 
parceria inédita no Brasil. A 
versão e-commerce de um 
dos maiores varejistas locais, 
passa a integrar rede de co-
alizão do Multiplus Fidelida-
de. Por meio do acordo, será 
possível acumular e trocar 
pontos durante as compras 
feitas no site e também re-
alizar trocas, resgatando os 
mais variados produtos do 
PontoFrio.com. O inicio da 
parceria está previsto para 
março deste ano. 

O PontoFrio.com é uma 
empresa de comércio ele-
trônico, criada em agosto 
de 2008, a partir da segrega-
ção da operação de vendas 
pela internet e televendas 
do Ponto Frio. Para German 
Quiroga, diretor-presidente 
do PontoFrio.com, a parceria 
premia a fidelidade de seus 
consumidores por meio de 
um programa que permite 
tanto o acúmulo como o 

resgate dos benefícios de 
um modo bastante demo-
crático, devido a variedade 
de estabelecimentos partici-
pantes. “Sempre buscamos 
nos diferenciar no mercado, 
trazendo novas e estraté-
gicas soluções de compras 
para os consumidores. Acre-
ditamos que a parceria mais 
sólida com a rede Multiplus 

proporciona um diferencial 
de competitividade para o 
PontoFrio.com”, diz.

Segundo Eduardo Gou-
veia, presidente do Multi-
plus Fidelidade, a empresa 
continua a buscar parceiros 
que traduzem as necessi-
dades dos participantes da 
rede. “Vamos inovar a ex-
periência do consumidor 

com essa parceria. Adicio-
nalmente, teremos um dos 
mais amplos portfólios de 
produtos disponíveis para 
resgate com pontos. Inúme-
ras necessidades poderão 
ser atendidas com agilidade 
e serviço de uma das prin-
cipais empresas nesse seg-
mento”, diz. 

n luiz CaRlos Coelho

E-commerce está na mira das negociações que estão avançadas

Foto: Arquivo

Eletrônicos firma parceria
Protocolo de intenções para aquisição já foi firmado

terça-feira, 18 de janeiro de 20116
www.hojejornal.com.br

ECONOMIA

Rede
carioca é 
‘assediada’ 
para fusão 

Tudo indica que a 
Lojas Americanas será 
a próxima a anunciar 
uma compra no merca-
do varejista. 

Com indícios de ne-
gociações a portas fe-
chadas, especialistas do 
mercado afirmam que 
a empresa acaba de as-
sediar a carioca de ele-
troeletrônicos Casa & Ví-
deo, além de que a rede 
já teria feito propostas 
para o site de comércio 
eletrônico B2W.

Nos últimos anos, o 
segmento de eletrole-
trônicos foi responsável 
pela maior movimenta-
ção do varejo até hoje, 
com a união de forças 
do Grupo Pão de Açú-
car (GPA) com a Casas 
Bahia e com o Ponto 
Frio, além da fusão da 
Ricardo Eletro com a In-
sinuante, para criar a se-
gunda maior do ramo 
- a Máquina de Vendas. 
O Magazine Luiza tam-
bém foi às compras e 
adquiriu a rede nor-
destina Lojas Maia, ano 
passado. 

No setor supermer-
cadista, a última compra 
se deu em outubro de 
2010, quando o grupo 
chileno de supermerca-
dos Cencosud adquiriu 
a rede mineira Bretas. 

Com essa compra, 
por cerca de US$ 800 
milhões, a empresa 
duplicou sua presença 
no mercado brasileiro, 
onde já estava presente 
com a bandeira do nor-
deste GBarbosa, além 
da Perini.

Hoje, a Lojas Ame-
ricanas detém quase 
55% do capital da em-
presa de comércio ele-
trônico, que é também 
dona dos sites America-
nas.com, Submarino e 
Shoptime.

Cooperativa de consumo 
amplia mix de pescados

Neste ano, uma das 
metas da área comercial 
da Coop – Cooperativa de 
Consumo é aumentar em 
20% o ‘share’ de peixes con-
gelados na rede, em relação 
a 2010. Para isso, várias me-
didas estratégicas já vêm 
sendo adotadas desde o 
ano passado. Atualmente 
essa categoria representa 
2,5% no faturamento do se-
tor de perecíveis.

 Uma dessas medidas, se-
gundo Emerson Poppi, ge-
rente de Perecíveis da Coop, 
foi a construção de quatro 
novas câmaras frigoríficas 
com capacidade total para 
armazenar cerca de 600 to-
neladas, dentre produtos 
congelados e resfriados no 

CD – Centro de Distribui-
ção, localizado em Santo 
André, e a aquisição de no-
vos balcões refrigerados e 
congelados, para a área de 
perecíveis das unidades de 
distribuição.

 Outra medida impor-
tante foi a ampliação do 
mix de pescados congela-
dos a granel.

“Com este sistema a 
granel, foi possível oferecer 
maior variedade do produto 
e preços ainda mais baixos 
para os nossos cooperados, 
além da vantagem de se le-
var para casa o volume ade-
quado para o seu consumo, 
sem desperdícios ou sobras”, 
explica o gerente Emerson 
Poppi.Categoria representa2,5% do faturamento do setor de perecíveis

Foto: Divulgação
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Osetor de hortifruti 
do Estado de São 
Paulo pode visuali-

zar uma redução na oferta 
de hortaliças de até 30%, 
dado principalmente ao 
volume excessivo de chu-
vas. As folhagens, como o 
alface, almeirão ou a rúcu-
la, entre outras, são os pro-
dutos que mais sofreram 
impactos em suas qualida-
des. Já os preços já estão 
entre 15% e 60% maiores. 
Na fruticultura, que expe-
rimentou em 2010 preços 
bastante atrativos ao pro-
dutor, não está sofrendo 
tanto com os efeitos do 
clima, salvo pelo cultivo de 
uvas que deve ter uma re-
dução de 30% no volume 
ofertado neste ano.

O produtor paulista de 
hortaliças pode começar o 
ano com uma rentabilidade 
maior em seu negócio, isso 
porque as chuvas que tem 
castigado o estado também 
estão influindo na qualida-
de e produção de folhagens. 
Segundo José Robson Co-
ringa, presidente da Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva 
de Hortaliças do Ministério 
da Agricultura (Mapa), todo 
começo de ano é mais com-
plicado para o setor pelo ex-
cesso de precipitação. Entre-
tanto, o volume observado 
nestas primeiras semanas 
de 2011 foi considerado por 
ele um desastre. “O volume 
de chuvas está reduzindo 
drasticamente a nossa ofer-
ta, e a qualidade do produto 
está péssima. Isso é um de-
sastre”, contou.

Com isso, o presidente 
aposta em uma redução 
de até 30% na oferta de 
hortaliças no estado além 
é claro de preços mais al-
tos ao consumidor e qua-
lidade duvidosa de folha-
gens. “A quebra pode ficar 
muito maior podendo su-
perar a marca de 30% de 

redução na oferta de hor-
taliças. Se a chuva conti-
nuar castigando o estado 
teremos uma situação 
mais grave com produtos 
ainda mais maltratados 
e feios, e mais caros tam-
bém”, afirmou Coringa.

Para o economista da 
Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais 
de São Paulo (Ceagesp), 
Flávio Godas o aumento 
dos preços já podem ser 

vistos pelo consumidor, e 
partem desde um aumen-
to de 15% até 60% em al-
guns itens. “As verduras 
foram bem atingidas pelas 
chuvas. Todo o nosso cin-
turão verde em São Paulo 
tem sofrido bastante com 
isso, e a qualidade dos 
produtos está muito ruim, 
alguns produtos tiveram 
aumento de até 60%”.

Segundo o Ceagesp, a 

expectativa é que, passa-
do o período de chuvas, os 
preços das hortaliças vol-
tem a patamares mais bai-
xos, como vistos em 2010. 
Já para o presidente da Câ-
mara Setorial, a tendência 
é de preços mais altos ao 
consumidor, por conta da 
baixa oferta prevista.

O setor de fruticultura 
produziu 43,5 milhões de 
toneladas no ano passa-
do, ante as 42 milhões de 
toneladas de 2009, espera 
ampliar a sua produção 
em 3,5%, e fechar 2011 
com 45 milhões de tone-
ladas. Tão logo, a expec-
tativa é de preços mais 
atrativos ao consumidor 
ao longo do ano. Segundo 
o presidente do Instituto 
Brasileiro de Frutas (Ibraf ), 
Moacyr Saraiva, os preços 
das frutas estavam mais al-
tos em 2010, dado ao con-
sumo aquecido do mer-
cado interno e externo. “A 
laranja influenciou o mer-
cado de frutas brasileiro, 
puxando os preços para o 
alto. Entretanto neste ano 
a tendência é de baixa, já 
que a produção deve au-
mentar”, contou.

Já nas exportações em 
2010 o volume comercia-
lizado foi menor do que 
os patamares vistos em 
2009, fechando com 759 
mil toneladas, ante os 780 
mil toneladas do ano an-
terior. Entretanto a receita 
cresceu 9% nesse perío-
do, saltando de US$ 559 
mil de 2009, para US$ 609 
mil no ano passado. “Pre-
vemos um incremento de 
10% no volume de expor-
tações este ano, e de 15% 
na receita das vendas para 
o exterior. Esse é o cami-
nho para recuperarmos 
os índices vistos em 2008” 
comentou Moacyr Saraiva.

Em relação às chuvas, 
Saraiva afirmou que o se-
tor pouco sofre com isso, 
por não concentrar o culti-
vo de determinadas cultu-
ras em apenas um estado. 
Esse é o caso da uva nia-
gra, que com as chuvas no 
estado paulista deve ter 
uma redução de até 30% 
em sua oferta. “Apesar 
dessa redução esperada 
no estado, outros estados 
também a produzem, e 
isso minimiza os danos”, 
finalizou.

Chuvas turbinam 
preço dos hortifrutis
Preços estão entre 15% e 60% maiores no mercado

Expectativa, porém, é de preços mais atrativos ao bolso do consumidor no decorrer do ano

Foto: Arquivo

Empresas 
buscam 
mais crédito 
na praça

De acordo com o 
Indicador Serasa Expe-
rian da Demanda das 
Empresas por Crédito, 
a quantidade de em-
presas que procurou 
crédito cresceu 7,6% 
em 2010 com rela-
ção ao ano de 2009. 
Na comparação com 
o mês imediatamen-
te anterior (novem-
bro/10), a demanda 
das empresas por cré-
dito recuou 5,7% em 
dezembro de 2010. Em 
relação a dezembro de 
2009, a demanda das 
empresas por crédito 
cresceu 11,7%.

O avanço da de-
manda das empresas 
por crédito em 2010 
foi determinado pelo 
crescimento robusto 
da atividade econômi-
ca, pelo dinamismo do 
mercado doméstico e 
pela recuperação do 
mercado de crédito 
às empresas, as quais 
puderam encontrar 
condições de prazo e 
de taxas de juros mais 
favoráveis do que as 
que prevaleceram em 
2009, salientam os 
economistas da Sera-
sa Experian.

Na classificação 
por porte, as micro e 
pequenas empresas 
foram as principais 
responsáveis pelo cres-
cimento da demanda 
por crédito no ano de 
2010 (alta de 8,5%). O 
fato destas empresas 
terem o mercado do-
méstico como princi-
pal eixo dinâmico ex-
plica o bom resultado 
obtido em termos de 
procura por crédito. 
Por sua vez, as grandes 
empresas expandiram 
sua demanda por cré-
dito em 8,2% no ano 
passado.

As verduras
são os itens

que registraram
maiores altas
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Por conta das fortes 
chuvas que caem in-
tensamente, a Prefei-

tura de São Caetano  vem 
adotando algumas medidas 
preventivas junto à popula-
ção para evitar a prolifera-
ção de doenças. Uma dessas 
ações promovidas pelo Go-
verno Municipal é a vacina-

ção antitetânica e contra a 
Hepatite B, procedimentos 
gratuitos oferecidos pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
disponíveis à população em 
todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS).

“Os agentes do Progra-
ma Saúde da Família (PSF) já 

estão passando nas residên-
cias, especialmente as que 
estão situadas em regiões 
ribeirinhas, para informar 
sobre a vacinação, que, por 
sua vez, é de fundamental 
importância aos morado-

res”, explica a médica Regi-
na Maura Zetone, assessora 
Especial de Coordenação da 
Ação Social da Prefeitura.

Também de acordo com 
ela, o pessoal do PSF, du-
rante as suas visitas, ainda 

esclarece a população que 
no Brasil não existe vacina 
contra a leptospirose para 
seres humanos – está dispo-
nível somente para uso em 
animais, como cães, bovinos 
e suínos. A solução para re-

duzir os riscos de contrair a 
doença consiste em se ado-
tar cuidados básicos, como, 
por exemplo, não entrar 
em contato com águas que 
podem estar contaminadas 
com urina animal.

S.Caetano tem dose antitetânica 
Vacina contra a Hepatite B também é distribuída pela rede de saúde da cidade

Além da oferta 
da dose das 
vacinas, 
população 
também recebe 
dicas de 
prevenção

Foto: Divulgação

 Exercitar o corpo e a 
mente de modo a mantê-
los sempre jovens. Pensan-
do nisso, a Prefeitura de 
São Bernardo do Campo 
está oferecendo 1,4 mil 
vagas para 20 oficinas de 
modalidades variadas do 
Centro de Referência do 
Idoso (CRI). As atividades 
permitem uma melhora 
na qualidade de vida de 
aproximadamente 1,5 mil 
idosos da cidade, a partir 
de 60 anos. As inscrições já 
estão abertas e podem ser 
efetuadas até 10 de feverei-
ro diretamente no espaço 
de convivência, localizado 
na Avenida Redenção, 221, 
Centro. Nos 33 pontos de 
encontro espalhados pelo 
município, o cadastro de-
verá ser realizado a partir 
de 10 de fevereiro.

Iniciado em 2010, o cur-
so oferece uma gama de 

opções à terceira idade. São 
realizadas aulas de yoga, tai 
chi chuan, pintura em tela e 
em tecido, artesanato, dan-
ça flamenca, dança de sa-
lão, dança do ventre, dança 
cigana, capoterapia, piano, 
tear, teatro, violão, canto 
coral, inglês e espanhol bá-
sico, além de informática. 
A novidade deste ano fica 
por conta do curso de ar-
ranjos ornamentais.

Além das aulas prá-
ticas, os idosos também 
têm noções teóricas sobre 
o assunto. A ideia é que o 
curso de informática básica 
e avançada seja realizado 
de forma interativa, onde 
os participantes tenham a 
oportunidade de montar, 
por exemplo, um jornal do 
próprio CRI. Como valori-
zação e incentivo ao final 
de cada semestre, eles re-
alizam um workshop com 

apresentações de seus tra-
balhos e oficinas. 

“Por meio dessas ativi-
dades, estamos levando 
para a terceira idade cultu-
ra e lazer. Várias pesquisas 
recomendam ter uma vida 
ativa para envelhecer com 
qualidade”, disse o secre-
tário de Desenvolvimento 
Social e Cidadania (Sedesc), 
José Ferreira. 

A intenção também é 
continuar um trabalho de 
descentralização das ativi-
dades para mais dez bair-
ros de São Bernardo, como 
Parque Los Angeles, As-
sociação no Taquacetuba, 
CRAS do Riacho Grande, 
Rudge Ramos, Vila Marle-
ne, Ferrazópolis, Taboão, 
Paulicéia, Baeta Neves e 
Jordanópolis. A aula inau-
gural está agendada para 
21 de fevereiro. 

Para se inscrever é ne-

cessário ser morador de 
São Bernardo e levar foto, 
RG e comprovante de resi-
dência. Informações sobre 
os cursos pelo telefone 
4126-3666.  Centro de Refe-
rência do Idoso, localizado 
na região Central da cidade, 
recebe aproximadamente 
600 idosos por dia que vão 

ao local jogar bocha, domi-
nó e tranca. 

Durante todo o ano eles 
ainda realizam bailes, bin-
gos e visitas monitoradas. 
O CRI está aberto ao públi-
co de segunda à sexta-feira, 
das 7h às 20h, sábado das 
14h às 18h, e domingo das 
15h às 19h.

São Bernardo abre 1,4 mil vagas 
para oficinas voltadas à 3ª idade

Doses podem
ser obtidas nas 

unidades de saúde 
da cidade

durante o ano ainda são realizadas outras atividades

Foto: Divulgação



terça-feira, 18 de janeiro de 2011 9
www.hojejornal.com.br

CIDADES

PRECISA-SE  dE ENVELOPAdOR E ETQUETAdOR
Trabalhe em casa o único e verdadeiro ( não é vendas).  Acima de 18 anos ambos os sexos sem 

experiência, envelopando e etiquetando malas diretas com nossos impressos informativos, ganhos 
iniciais de R$ 800.00 Por produção mais ajuda de custo. Despachamos o serviço até sua porta via 
correio, única empresa Nacional no segmento há 5 anos, ótimo trabalho p/ 2º fonte de renda, aposen-
tados, estudantes,aprendiz e pessoas impossibilitadas  de trabalhar para fora. Envie selos de R$ 0,70 A 
CAIXA POSTAL 30733 CEP. 04366-971 e  receba ficha de inscrição via correio.

Oc o l e t o r - t r o n c o, 
que conduz os es-
gotos da região do 

ABC, na divisa de São Ca-
etano com a Capital, apre-
sentou um rompimento 
na região de Rio Grande da 
Serra, desde segunda-feira 
(10). A Sabesp (Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo) res-

ponsável pelo coletor, in-
formou que o problema 
aconteceu no talude locali-
zado no KM 39 da rodovia 
Antônio Abid Chammas, 
que liga Ribeirão Pires a Pa-
ranapiacaba.

Os serviços de repa-
ro foram iniciados nesta 
quarta-feira (12), com pra-

zo limite de entrega até 
esta quarta-feira (19). Está 
em analises o porquê do 
escorregamento do ta-
lude e da ruptura do co-
letor. Além da condução 
de esgotos domésticos, o 
coletor-tronco transporta 

efluentes das atividades 
químicas de indústrias 
próximas. 

O rompimento da ta-
bulação coincidiu com 
uma ponte sabre a represa 
Billings, gerando duvidas 
se o manancial poderia ser 

contaminado devido os 
químicos das Indústrias.

Uma das suspeitas do 
rompimento é as fortes 
chuvas dos últimos dias. 
Providencias serão toma-
das para que o problema 
não se repita

Serviços de reparo
já foram iniciados e 

devem terminar
essa semana

Coletor-tronco tem ruptura
Problema está na área que fica em Rio Grande da Serra

Limite para a conclusão dos reparos será esta quarta-feira (19)

Foto: Divulgação

Fundação Criança amplia projetos 
 A Fundação Criança de 

São Bernardo do Campo 
tem suas ações pautadas na 
proteção social e desenvol-
vimento de potencialidades 
de crianças e adolescentes, 
com prioridade àqueles com 
direitos violados ou ameaça-
dos. Neste ano de 2010, por 
meio de seus projetos, pro-
gramas e serviços, atendeu 
cerca de 9 mil crianças, ado-
lescentes e suas famílias. 

De acordo com o presi-
dente da Fundação Criança, 
Ariel de Castro Alves, nestes 
dois anos de gestão houve 
reestruturação de progra-
mas, serviços e ampliação 
do número de projetos para 
atender de forma efetiva e 
qualificada as demandas da 
população infanto-juvenil 
do município. 

Em 2010, a Cidade dos 
Direitos da Criança e do 

Adolescente sediou inúme-
ros encontros de relevância 
para área da infância e ado-
lescência e direitos huma-
nos, como também ativida-
des recreativas, espetáculos 
circenses, apresentações de 
música e teatro. 

Para melhor atender 
seu público, em 2010, a 
Fundação Criança ampliou 
o número de projetos em 
parcerias com o governo 
federal e a iniciativa privada. 
Entre eles, o Protejo Jovens 
de Fibra, em parceria com o 
Mistério da Justiça, através 
do Pronasci, que visa a for-
mação de jovens expostos 
à violência urbana e/ou do-
méstica, por meio de ativi-
dades produtivas com foco 
na preservação do meio 
ambiente, através de ações 
intersecretariais, com a par-
ticipação direta das Secreta-

rias de Segurança Urbana e 
Gestão Ambiental. Atende 
150 jovens, com idade entre 
15 e 24 anos, residentes na 
Região do Grande Alvaren-
ga, com um investimento de 
R$ 514.917.

Por meio do seu Serviço 
de Enfrentamento ao Desa-
parecimento de Crianças e 
Adolescentes, a Fundação 
Criança lançou o Projeto 
“Desaparecidos - Avaliação 
e sistematização de práti-
cas que promovam a loca-

lização e a identificação de 
crianças e adolescentes de-
saparecidos no município 
de São Bernardo do Campo”, 
em parceria com a Secreta-
ria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, 
que capacitará 200 educa-
dores para qualificação do 
atendimento. Também foi 
implantado o Projeto Explo-
ração Sexual - Avaliação e 
Sistematização de práticas 
de atendimento à violência 
sexual contra crianças e ado-

lescentes do município, que 
beneficiará técnicos do Sis-
tema de Garantia de Direitos 
que atuam no atendimento 
à criança e adolescente em 
situação de desaparecimen-
to.  Será inaugurado tam-
bém o Centro de Defesa da 
Criança e do Adolescente 
(Cedeca-Fundação Criança), 
que contará com a parceria 
da Defensoria Pública do 
Estado, da Secretaria de As-
suntos Jurídicos e das Facul-
dades de Direito da cidade.  

Projeto
Voluntários
do Bem tem 
reunião

São Caetano deu início 
ao projeto ‘Voluntários do 
Bem’, ação comunitária que 
irá preparar pessoas para 
atuar como apoio e suporte 
à Defesa Civil em possíveis 
situações aflitivas à popu-
lação do município espe-
cificamente as  enchentes 
provocadas pelas chuvas 
de verão. A ideia do Proje-
to Voluntários do Bem par-
tiu da Assessoria Especial 
de Coordenação da Ação 
Social da Prefeitura, e con-
siste em arregimentar pes-
soas oriundas de diversos 
setores públicos, como o 
Programa Saúde da Família 
(PSF), Secretaria Municipal 
de Assistência e Inclusão 
Social (Seais) e do Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social (Creas), 
além de membros da so-
ciedade civil, para trabalhar 
de maneira espontânea em 
hipotéticas situações cala-
mitosas. 
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OCentro de Trabalho 
e Renda da região 
abre oportunidade 

de mais de 2,5 mil vagas 
de trabalho. Santo André 
ganhou quase a metade 
das vagas. O maior número 
de vagas é para operador 
de telemarketing recepti-
vo, tendo vagas também 
para operador de vendas e 
vendedor. Os interessados 

podem se dirigir ao CPETR 
da cidade de Santo André, 
comparecendo com carteira 
profissional  e documento 
de identidade com foto.

Na cidade de São Bernar-
do a vaga que oferece o me-
nos salário, R$420, é para re-
cepcionista o maior, R$1.700 
reais, é para caseiro. Quase 
todas as oportunidades pe-
dem apenas ensino médio 

completo. Para aqueles que 
não possuem este nível de 
escolaridade também a 
vagas que exigem apenas 
ensino fundamental. As 
vagas estão disponíveis na 
Central de Trabalho e Ren-
da, funciona de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h. 
Comparecer com carteira 
de identidade, CPF, cartei-
ra profissional e PIS. 

Já a cidade de Diadema 
oferece 515 vagas, sendo 
114 para trabalhadores que 
não precisam de experiên-
cia.  A vaga para porteiro é a 
que apresenta a maior solici-
tação, 58 vagas. A segunda 
com maior numero é a de 
operador de telemarketing 
e analista de cobrança, com 
50 funções. Os interessados 
em concorrer  devem com-

parecer ao CPETR do muni-
cípio, que funciona de se-
gunda à sexta-feira com RG 
e CPF. A inscrição para vaga 
é gratuita. O site vagas.com.
br  oferece, também, 216 va-
gas em empresas da região. 
Para a disputa destas vagas 
basta acessar o site www.
vagas.com.br se cadastrar e 
buscar pela região desejada.

n ana BeatRiz toCChio

ABC oferece 
mais de 2,5 
mil vagas de 
trabalho
Quase as metades das 
vagas estão em Santo André Inscrições para as oportunidades são gratuitas, mas devem ser feitas pessoalmente

Foto: Divulgação

Há menos de dois me-
ses para os desfiles de Car-
naval no ABC, a caçula “Fú-
ria Negra” já trabalha com 
força total nos preparati-
vos. Fundada em abril de 
2007, a partir da desaven-

ça de representantes das 
diretorias de outras duas 
agremiações tradicionais 
da cidade, a escola con-
centra em seu barracão, na 
Vila São José, as principais 
alegorias da festa deste 

ano. De acordo com o vice 
presidente da agremiação, 
Leandro do Nascimento, 
está, porém, na letra do 
samba enredo a grande 
aposta de 2011.

A escola, que desfilou 

pela primeira vez no ano 
passado, abordará o Egi-
to. “Tudo deverá ter mui-
to brilho para transformar 
a passarela do samba da 
cidade em uma parte do 
país tema do enredo.” Em 
2010, quando estreou no 
Carnaval de  São Bernardo, 

a Fúria Negra garantiu o 
acesso ao grupo 1. 

“Agora queremos con-
quistar a sonhada vaga no 
grupo especial.”

Para isso, o carnavales-
co aposta num incremen-
to no número de compo-
nentes. “Esperamos atrair 
ao menos novos 50 adep-
tos”, afirmou Nascimento, 
que espera levar mais de 
350 foliões para a avenida 
Aldino Pinotti, no sábado 
de Carnaval, em março 
deste ano.

n luCiana seReno

Escola fundada em 2007 estreou no Carnaval no ano passado já com vitória na avenida

Foto: Vilson Almeida

Escola de samba recém fundada 
em S.Bernardo abordará o Egito

As prefeituras de São 
Caetano e Ribeirão Pires 
estão recebendo doações 
para auxiliar os atingidos 
pelas enchentes da região 
serrana do Rio de Janeiro. 
A prioridade é de água po-
tável, alimentos não perecí-
veis, produtos de limpeza e 
higiene pessoal. 

Em São Caetano, as do-
ações podem ser feitas na 
sede do Fundo Social de 
Solidariedade do muni-
cípio, Rua Antônio Bento, 
140, Bairro Santa Paula. A 
população pode realizar as 
entregas das 8 às 12 horas 
e das 13 às 17 horas. Ao 
término do período de ar-
recadação, empresas priva-
das da cidade, em conjunto 
com Defesa Civil do muni-
cípio, encaminharão os do-
nativos ao Rio. Em Ribeirão, 
os munícipes podem entre-
gar seus donativos na rua 
dos Estudantes, 336, Bairro 
Jardim Pastoril. 

ABC se une 
para ajudar 
vítimas no Rio

Carnavalescos
trabalham para 

chegar ao grupo
especial



Dois homens acaba-
ram presos, nesta 
sexta-feira, em São 

Bernardo, por homens do 
Grupo Armado de Repres-
são a Roubos e Assaltos 
(Garra) da Seccional da 
cidade. 

Momentos antes de se-
rem abordados, eles haviam 
roubado um veículo próxi-
mo à Cidade das Crianças. 
Eles fugiram levando o car-
ro - um Mitsubishi TR4 - e as 
bolsas das duas ocupantes 
do veículo.

A dupla foi flagrada 
quando estava na alça de 

acesso que liga a avenida 
Lucas Nogueira Garcêz à 
Via Anchieta. Equipes do 
Garra trombaram com os 
suspeitos assim que foram 
informadas sobre o assalto, 
via rádio, pelo CECOM/ABC 
(Centro de Comunicações 
da Polícia Civil do ABC), que 
tem sua base na Delegacia 
Seccional de São Bernardo.

Questionados, os ban-
didos confessaram o crime 
e ainda acabaram por con-
fessar um segundo assalto. 
Uma Ecosport que havia 
sido roubada na tarde de 
quarta-feira e que estava es-

tacionada em uma rua pró-
ximo à Empresa Scania.

Para praticar os roubos, 
a dupla usava um simulacro 
de arma de fogo, confec-
cionado com um pedaço 
de barra de ferro dobrado, 
enrolado em fita isolante. 
Os criminosos, identificados 
como Luciano Francisquetti 
Leite, o Gordo, e Márcio Ro-
berto de Camargo, o Coruja, 
já tinham passagem pela 
polícia por roubo. 

Eles confessaram que 
efetuavam um roubo de car-
ro por dia.

n luCiana seReno
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dupla usa arma de  
brinquedo para 
assalto, mas é presa
Ambos tinham antecendentes criminais. De acordo com
os homens do Garra, um segundo carro também foi recuperado

Na fuga, 
criminosos 
esbarraram 
com viatura do 
Garra de São 
Bernardo

Foto: Danilo Desando Em diadema, 4 são presos 
após assaltar açougue

GCm de diadema faz 
processo interno

Quatro bandidos acaba-
ram atrás das grades, em 
Diadema, neste domingo.

O quarteto foi detido 
pela polícia, após assaltar 
um açougue. Para praticar 

o crime, os suspeitos usa-
ram uma arma de brinque-
do. O caso será registrado 
como flagrante no 3º Distri-
to Policial da cidade.

n luCiana seReno

Os guardas civis muni-
cipais de Diadema que se 
inscreveram no Processo 
Seletivo Interno para Pro-
moção Vertical dos Guar-
das prestaram a prova 
objetiva neste domingo 
(16), na Escola Estadual 
Professora Nicéia Albarello 
Ferrari, na Rua São João, 
200, Jardim Remanso, em 
Diadema. 

Durante as provas, hou-
ve plantão dos guardas no 
município, que trabalha-
ram no turno alternado 
aos de suas provas. O pro-
cesso seletivo interno foi 
realizado pelo Caipimes. 

O processo é integran-
te do Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos 
da GCM. O guarda de 3ª 
classe tem salário base de 
R$ 1.107,64 e poderá con-
correr ao cargo de GCM 
2ª de classe, com salário 
base de R$ 1.268,86. Já o 
de 2ª classe concorrerá a 
1ª classe, com salário de 
R$ 1.405,14. Os guardas 
de 1ª classe concorrerão 
ao cargo de classe distin-
ta, com salário base de R$ 
1.796,87. Os salários base 
são acrescidos ainda de 

um adicional de 30%. 
  Dos 198 guardas, 175 

se inscreveram para o con-
curso interno. Os candi-
datos devem comparecer 
ao local da prova com 30 
minutos de antecedência 
munidos de documento 
de identidade com foto, 
caneta azul ou preta, lápis 
preto nº 2 e borracha. A 
avaliação escrita terá dura-
ção de três horas. 

O conteúdo programá-
tico da prova inclui Língua 
Portuguesa, Atualidades 
e Legislação de conheci-
mentos específicos, como 
Constituição Federal, Có-
digo Penal, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 
Estatuto do Idoso, Estatu-
to do Desarmamento, Lei 
Maria da Penha, Estatuto 
da Igualdade Racial, Re-
gulamento Disciplinar da 
GCM de Diadema, entre 
outros. São quatro vagas 
para GCM de 2ª classe, 
44 vagas para 1ª classe e 
35 para classe distinta. O 
processo seletivo interno 
inclui a prova escrita, teste 
de aptidão física, nota final 
do curso de formação, dis-
ciplina e assiduidade.  

Homem é 
preso após  
tentar roubar

Em deslocamento da 
regional Palmares para a 
regional Utinga da Guar-
da Civil Municipal de San-
to André para a entrega 
de documentos, o GCM 
Correa se deparou pela 

rua Varsóvia com dois meliantes abordando um cidadão em 
sua moto. O GCM deu voz de prisão para ambos meliantes, 
mas o homem que estava na moto conseguiu fugir. Já seu 
comparsa foi detido.

 Com ele, foi apreendido um revólver calibre 32. 
Com o apoio de viaturas da Romu e da Romo, a GCM con-

seguiu encontrar a moto usada pelos bandidos. O veículo 
estava próximo da avenida do Estado.

 A ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial de 
Santo André.

 O suspeito responderá por  porte ilegal de arma de fogo 
e tentativa de roubo.

n luCiana seReno

Foto: Divulgação



OTigre, que estreou 
com vitória no Pau-
listão luta para man-

ter a liderança e tem um 
desafio    importante nesta 
quarta-feira (19), às 22h, no 
Estádio Cícero Pompeu de 
Toledo. Vai encarar  o São 
Paulo, pela segunda rodada 
do Campeonato Paulista da 
Série A1. Pela frente terá um 
morador de São Bernardo 
famoso: Ilsinho. “Torço mui-
to para o futebol no ABC e 
sempre torci para o acesso 
do São Bernardo”, diz o cra-
que, embora tenha de lutar 
pela vitória de sua equipe. 
O lateral Ilsinho fez uma boa 
partida de estréia na vitória 
por 2 a 0 do Tricolor diante 
do Mogi Mirim.

O técnico Ruy Scarpino 
pediu ao time para que 
esquecesse o bom resul-
tado da estréia e focasse 
concentração no Tricolor. 
O atacante Elionar Bombi-
nha e o meia Júnior Xuxa 

se queixaram de contu-
sões depois do jogo con-
tra o Prudente. O São Ber-
nardo vem de goleada de  
3 a 1 sobre o Grêmio Pru-
dente. O jogo de estréia 
do Tigre, começou trunca-
do com as duas equipes se 
respeitando. Mas, depois 
dos dez minutos iniciais, 
empurrado por sua torci-
da, o Bernô tomou conta 
da partida. Com o domí-
nio da jogo, a equipe de 
Ruy Scarpino criou duas 
excelentes oportunidades. 
Primeiro com Danielzinho 
aos 9 minutos, que venceu 
na velocidade a marcação 
e exigiu excepcional defe-
sa de Sidney. Na sequên-
cia, foi a vez de Leandro 
Camilo, de bicicleta, levan-
tar a torcida no Primeiro 
de Maio.

 A medida que o tempo 
passava, a pressão do São 
Bernardo se intensificava, 
principalmente, pelo apoio 
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de seu torcedor, que deu es-
petáculo nas arquibancadas. 
O Prudente, que apostou 
nos contra golpes esbarrou 
na eficiente marcação do 
Bernô, e pouco produziu.

 Aos 31 minutos Henri-
que avançou pela direita, 
cruzou para o meio da área, 
o sistema defensivo do Grê-
mio afastou mal, o lateral 
ficou com a sobra e no arre-
mate fez o goleiro adversá-
rio aparecer novamente na 
partida. Cinco minutos mais 
tarde. Elionar foi o autor do 
gol histórico do Bernô na 
principal divisão do Cam-
peonato Paulista. Aos 39, 
Júnior Xuxa com passe ma-
gistral deixou o atacante na 
cara do gol, que com muita 
categoria mandou no ângu-
lo esquerdo. Indefensável.

 Com jogo morno até 
os 16 minutos da segunda 
etapa, o Bernô tratou de 
esquentar de vez a partida. 
Após troca de passes envol-
ventes, Nenê encontrou Da-
nielzinho livre na meia-lua, 
que só teve o trabalho de 
sair para galera e comemo-
rar o segundo gol.

 Depois de sofrer o se-
gundo gol, a equipe de Pre-
sidente Prudente esboçou 
uma reação, mas Marcelo 
Pitol seguro debaixo das tra-
ves garantiu a manutenção 
do placar. A empolgação 
adversária esfriou no golaço 
marcado por Reinaldo aos 
23, com um chutaço de lon-
ga distância. Aos 34, o Grê-
mio Prudente fez o seu gol 
de honra com Jandson após 
cruzamento de Nino. 

Tigre 
encara o
São Paulo
no morumbi 
O lateral Ilsinho, que é do ABC diz
que sempre torceu pelo acesso do Bernô

jogador de São Bernardo joga pelo Tricolor

Foto: Divulgação

juliana e Larissa
começam com título

A temporada mudou, 
mas as ocupantes do lugar 
mais alto do pódio são as 
mesmas. Campeãs do Cir-
cuito Banco do Brasil Vôlei 
de Praia 2010, Juliana e 
Larissa (CE/PA) venceram a 
etapa de abertura da tem-
porada 2011, encerrada na 
praia de Camburi, em Vitó-
ria (ES).

Na decisão, as campe-
ãs pan-americanas derro-

taram as vice-líderes do 
ranking Talita e Maria Elisa 
(AL/PE) por 2 sets a 1, par-
ciais de 21/17 e 21/18. O 
terceiro lugar do torneio 
capixaba ficou com Luana 
e Lili (ES).

Campeãs das últimas 
oito etapas da tempora-
da 2010, Juliana e Larissa 
abrem 2011 conquistando 
o nono título consecutivo 
da parceria. Agora, são 45 

partidas de invencibilidade 
nas areias do país.

“Neste momento, mais 
importante do que avaliar 
nossas condições técnica e 
física era vencer. E isto nós 
conseguimos. Tivemos di-
ficuldades, mas consegui-
mos começar o ano bem. 
Estamos em ritmo de iní-
cio de temporada e ainda 
precisamos de algum tem-
po para nos ajudar”, disse 
Juliana, que após o jogo 
anunciou que a dupla aju-
dará as vítimas das chuvas 
na Região Serrana do Rio 
de Janeiro. “Antes de ser-

mos atletas, somos cidadãs. 
Soubemos da iniciativa do 
Emanuel de doar água para 
aquelas pessoas e resolve-
mos contribuir de alguma 
maneira. Vamos doar parte 
da premiação que rece-
bemos por este título aos 
necessitados”, acrescenta. 
Para Larissa, a concentra-
ção e o foco foram as prin-
cipais virtudes no primeiro 
torneio do ano. “Como sa-
bemos que não estamos 
em nossas melhores con-
dições físicas e técnicas, o 
mais importante era man-
ter a concentração.”

Ramalhão
pode estrear 
atacantes 
nesta 4ªfeira

O Ramalhão recebe o 
Linense nesta quarta-feira 
(19),depois de um bom em-
pate por 2 a 2, diante do No-
roeste na estréia do Paulista. 
Já o Noroeste visita o Bota-
fogo na quinta (20). A parti-
da esteve mais favorável ao 
Noroeste, que teve a vitória 
ao seu alcance, mas, graças 
a duas falhas defensivas, 
acabou empatando com o 
Santo André por 2 a 2, no 
Estádio Alfredo de Castilho, 
em Bauru.  Jogando bem à 
vontade diante de sua torci-
da, o Noroeste abriu o placar 
aos 24 minutos do primeiro 

tempo. Na jogada, Ricardi-
nho lançou Márcio Gabriel, 
que invadiu a área e, com 
um leve toque, encobriu o 
goleiro Neneca: 1 a 0.

O Santo André melho-
rou bastante no segundo 
tempo. E, assim, chegou ao 
empate aos nove minutos, 
quando Rychely fez fila na 
entrada da área e chutou 
de pé esquerdo, por baixo 
do goleiro André Luiz. No 
minuto seguinte, porém, o 
zagueiro Da Silva aproveitou 
o cruzamento de Ricardi-
nho e, de cabeça, recolocou 
os donos da casa na frente. 
Mas o Noroeste não soube 
segurar a vantagem. Para a 
estreia, a equipe dirigida por 
Pintado, não pode contar 
com alguns dos principais 
reforços, pois não tiveram as 
suas documentações pron-
tas a tempo. Ficaram de fora, 
o volante argentino Mário 
Jara, o zagueiro Anderson 
ex-seleção brasileira e Corin-
thians, e os atacantes Igor e 
Luciano Fonseca, que esta-
vam respectivamente, no 
Atlético Paranaense e T&T 
Hanói, do Vietnã.

Na estreia,
equipe não contará
com os principais

reforços
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Kyra está de 
olho no 
Europeu de 
jiu-jitsu
Kyra Gracie é tetracampeã mundial, além 
de ser a única mulher faixa preta da família

Para começar o ano 
com o pé direito, a 
tetracampeã mun-

dial de Jiu-Jítsu, Kyra Gracie, 
treina forte para disputar 
o European Open Jiu-Jitsu 
Championship. O campeo-
nato, que acontece em Lis-
boa, Portugal, entre os dias 
27 e 30 de janeiro, é o único 
título que ela não possui. Por 
isso, é encarado como um 
dos principais objetivos da 
atleta em 2011. 

Para este primeiro de-
safio, Kyra começou a se 
preparar ainda em 2010, 

com fortes treinos de judô 
e natação, além de jiu-jítsu. 
“Na minha categoria (peso 
leve), vou enfrentar atletas 
que eu ainda não enfrentei, 
pois chegaram há pouco 
tempo na categoria profis-
sional, mas estão com fome 
de vitória”, afirma.  Antes 
da competição, a atleta vai 
para a Inglaterra, onde ter-
mina a preparação com o 
primo, Roger Gracie. “Esse 
título é muito importante, 
porque quero completar a 
minha coleção de medalhas 
e também começar o ano 

bem, já visando o mundial 
em junho”, destaca.  Com a 
agenda cheia, Kyra, após o 
Europeu, vai disputar o Pan-
Americano em abril, Brasi-
leiro em maio, Mundial em 
junho e Rio Open em julho. 
Além de ministrar alguns 
seminários em diversos paí-
ses e dos Camps que realiza, 
marcados, no primeiro se-
mestre, para março na Costa 
Rica e junho no Rio de Janei-
ro.  Kyra Gracie é tetracam-

peã mundial de Jiu-Jitsu, 
além de ser a única mulher 
faixa preta da família Gracie. 
Conhecida também como a 
musa do Brazilian Jiu-Jitsu e 
maior nome do Brazilian Jiu-
Jitsu feminino e do Submis-

sion feminino, Kyra ministra 
seminários por todo o mun-
do. Além de dar aulas da 
arte marcial para crianças do 
projeto social Instituto Kapa-
cidade, em Vargem Grande, 
Rio de Janeiro. 

Tetracampeã  quer abocanhar o único título que ainda não tem

Foto: Divulgação

O Clube de Atletismo 
BM&FBOVESPA premia-
rá o fundista Marílson 
Gomes dos Santos, que 
é atleta de São Caetano, 
com um quilo de ouro 
pelo tricampeonato na 
86ª edição da Corrida 
Internacional de São Sil-
vestre, nesta quinta-feira, 
(20), às 10 h, em cerimô-
nia na sede da bolsa, em 
São Paulo. Marílson fala-
rá sobre a Maratona de 
Londres e a temporada 
2011.

O evento ainda mar-
cará a apresentação da 
equipe nove vezes se-
guidas campeã do Troféu 
Brasil para 2011 e o lança-
mento do site oficial do 
clube (www.clubedeatle-
tismo.com.br). A campeã 

mundial indoor do salto 
com vara, Fabiana Murer, 
conversará com a im-
prensa sobre suas primei-
ras provas do ano.

O encontro terá a pre-
sença do presidente da 
BM&FBOVESPA, Edemir 

Pinto, do diretor-técnico 
do Clube de Atletismo 
BM&FBOVESPA, Sérgio 
Coutinho Nogueira, e do 
coordenador-técnico, Ri-
cardo D’Angelo.

Alguns dos principais 

atletas da equipe estarão 
presentes, representan-
do o grupo: Fabiana Mu-
rer, Marílson Gomes dos 
Santos, Simone Alves da 
Silva, Thiago Braz, Ana 
Cláudia Lemos Silva, Ro-
nald Julião, Nilson André 
e Elisângela Adriano e os 
técnicos Elson Miranda e 
Adauto Domingues. No 
total, 89 atletas - 47 no 
masculino e 42 no femi-
nino - iniciam o ano com 
a missão de manter a tra-
dição do Clube de Atle-
tismo BM&FBOVESPA 
nas competições nacio-
nais e defender o espor-
te brasileiro no cenário 
internacional, sempre 
em busca de evolução e 
de resultados cada vez 
mais expressivos.

Fundista será premiado
com barras de ouro

Evento apresentará
a equipe que foi 

campeã por nove 
vezes seguidas
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desvendando o entrudo
Obra sobre o Carnaval retoma as origens desta festa genuinamente nacional

Em tempo de globeleza, 
enquanto esquentam 
os pandeiros das rai-

nhas de bateria, nada como 
uma leitura informada sobre 
o assunto carnaval. O tom 
poético e a originalidade 
são elementos essenciais 
em um bom samba de en-
redo. Com muitos carnavais 
nas costas e conhecedores 
desta máxima, Alberto Mus-
sa e Luiz Antonio Simas mer-
gulharam neste universo  e 
apresentam o livro ‘Samba 
de enredo: história e arte’, 
da editora Record. Pela pri-
meira vez o surgimento do 
gênero é tratado como um 
processo histórico.

Depois de ouvirem 1.324 
sambas de enredo, a dupla 
reuniu o que há de mais re-
levante e curioso sobre este 
que é o único gênero épico 
genuinamente brasileiro. 
As origens, os fatores deter-
minantes, as curiosidades e 
muitos personagens são re-
velados no livro. Os autores 
ainda apontam para uma 
crise do gênero iniciada no 

Além destas, todas as outras 
escolas aparecem no livro 
com suas contribuições para 
o Carnaval. Os autores indi-
cam como a evolução gê-
nero foi fortemente influen-
ciada pela história social, 
cultural e política do Rio de 
Janeiro e do Brasil: a mani-
festação do morro, a malan-
dragem carioca, a Era Vargas 
e a Ditadura Militar, entre 
outros fatores pautaram 
as decisões das escolas de 
samba na escolha dos enre-
dos. A origem da recorrente 
exaltação da cultura nacio-
nal nos sambas de enredo é 
revelada pelos autores. Eles 
explicam que a escolha de 
temas ligados à brasilida-
de, hoje já consagrados nos 
desfiles, foi tomada como 
compromisso pelas primei-
ras escolas de samba. A pri-
meira instituição que unia 
as agremiações: a União das 
Escolas de Samba, criada em 
1934, determinou essa dire-
triz, como uma forma de ga-
nhar a simpatia do Governo. 

n luiz CaRlos Coelho

fim dos anos de 1980.
“A bibliografia do carna-

val carioca, e em particular 
das escolas de samba, se en-
riquece com a chegada des-
ta obra, que exala os odores 
da criação, festeja autores e 
intérpretes e nos apresen-
ta um painel de extrema 
importância, desvendando 

observações que, para mui-
tos, passam despercebidas”, 
avalia o escritor e ator Harol-
do Costa, autor da orelha do 
livro.

Mussa e Simas revelam 
fatos que justificam o respei-
to e até mesmo a reverência 
do mundo do samba a esco-
las como Mangueira, Portela 

e Unidos da Tijuca. Segundo 
os autores, elas foram as pri-
meiras a se organizarem em 
forma de escolas de samba 
e são apontadas por muitos 
estudiosos como precurso-
ras do samba de enredo. Já 
o Salgueiro aparece como 
precursor na escolha de te-
mas afros em seus enredos. 

depois de ouvir mais de 1,3 mil sambas de enredo, dupla reuniu o que há de mais relevante e curioso
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to atende crianças de nove 
anos, estudantes da rede de 
ensino pública e privada,  o 
‘Grupo Sementes do Brasil’. 
A segunda etapa, integrada 
pelo ‘Grupo Remelexo Bra-
sileiro’, atende aos jovens 
interessados no projeto 
cultural. Os grupos contam 
com 51 integrantes dividi-
dos entre banda e corpo de 
baile. O projeto oferece a 
todos os participantes uma 
atividade lúdica e de gran-
de valor cultural e estético, 
além de contribuir de forma 
significativa e direta na for-
mação integral do cidadão, 
otimizando e valorizando 
o trabalho em grupo. Todo 
esse trabalho é voltado 
para a cultura da “Paz Mun-
dial” como propõe a Unes-
co, através do respeito às 
diferenças culturais de cada 
povo e/ou região do Brasil.

Ao longo de 15 anos o 
grupo teve inúmeras parti-

cipações internacionais em 
paises da América Latina e 
do Norte, chegando à Eu-
ropa. O repertório do grupo 
é vasto e atinge as culturas 
das cinco regiões geopolí-
ticas do Brasil: do Norte e 
Nordeste o grupo nos traz a 
dança do xote nordestino, o 
xote bragantino, forró, ma-
mulengo, carimbo e legado 
indígena, Festa de Parintins; 
da região Sudeste e Sul, a 
platéia faz uma delirante 
viagem pelo samba enredo 
de carnaval, pelo samba de 
gafieira, dança de quadri-
lha, pau de fitas e Catira. 

A diretora do Colégio 
São Carlos, destaca: “Essa 
foi uma idéia de professo-
res e alunos do Colégio São 
Carlos, em 1995. Gostamos 
tanto da idéia que a encam-
pamos e ao longo desses 
15 anos a atividade foi cres-
cendo e despertando o in-
teresse.”

Destaque regional, o 
Grupo de Projeções Folcló-
ricas ‘Remelexo Brasileiro’, 
de São Bernardo, estará 
presente até 24 de janeiro 
na cidade de Concepción, 
para o Festival de Bio Bio, 
promovido pela Universida-
de Nacional do Chile. No dia 
25 estarão na cidade de San 
Bernardo do Chile, onde fi-
carão até 31 de janeiro para 
a 40ª Edição do Festival na-
cional de Folclore do Chile.   

O grupo foi criado em 
1995 por professores e alu-
nos do Centro Educacional 
São Carlos, sediado em São 
Bernardo e desde 1997  já 
representa o Brasil em diver-
sos festivais internacionais 
de Folclore e Artes Popula-

res.  O projeto é desenvolvi-
do nas áreas de Artes e Edu-
cação Física, e destina-se à 
população infantil e juvenil 

com o intuito de despertar 
o interesse pela cultura po-
pular brasileira no tocante 
à música e dança. O proje-

Grupo Remelexo Brasileiro
é destaque no ABC

Grupo de projeções folclóricas se apresenta  internacionalmente

Foto: Divulgação
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Verão requer muita hidratação 
 PAs municipais registraram aumento de 7% nas ocorrência de patologias de verão como diarréia e virose

Números fornecidos 
pela Secretaria de 
Saúde de Santo An-

dré mostram que houve au-
mento de 7% na demanda 
dos Pronto-Atendimentos 
(P.A) relacionadas a patolo-
gias típicas do verão, como 
virose, desidratação e diar-
réia. Por isso, o Departamen-
to de Assistência à Saúde 
(DAS) faz recomendação 
tão simples quanto valiosa: 
é preciso redobrar a atenção 
com a hidratação no verão. 
“Entre cuidados com a pele 
e alimentação, destaca-se o 
consumo maior de líquidos 
– preferencialmente água e 
sucos – a fim de equilibrar 
e fortalecer as defesas natu-
rais do organismo” – afirma 
o médico do DAS, Wagner 
Rydl Buchmann.   

 Diferentemente do ocor-
rido nos PA´s, nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e no 
Centro Hospitalar Municipal 
de Santo André (CHMSA) 
não foram registrados au-
mento de casos de doen-
ças de verão. Isso porque as 
UBSs atendem por agenda-
mento e o atendimento des-
tas doenças, caso apareçam, 
é feito na consulta de rotina. 
Já o CHMSA encaminha es-
tes casos para os PAs.

secreções produzidas pelo 
organismo (lágrimas, saliva, 
suco gástrico). Promove ain-
da a eliminação das toxinas 
(urina) do organismo, entre 
outras funções importantes”, 
explica Buchmann.

 A hidratação é impor-
tante, mas requer atenção. 
O ideal é ingerir um a dois 
copos de água pela manhã, 
distribuindo o restante ao 
logo do dia. Evitar beber 
água durante as refeições, 
para que não haja prejuízo 
em termos de perdas de nu-
trientes, ou má digestão, é 
outra dica da importante. A 
orientação é ingerir liquido 
30 minutos antes e 2 horas 
após as refeições.  O consu-
mo de liquido pode variar 
de pessoa para pessoa. Um 
adulto com 80 quilos deve 
consumir ao menos 2 litros e 
700 ml de água por dia, em 
porções e intervalos regula-
res. As crianças devem beber 
de 50 a 60 mililitros por quilo 
de peso e os lactentes, 150 
mililitros por quilo de peso.  
“Os principais sintomas da 
desidratação são: boca seca, 
sonolência, distúrbios de 
comportamento e cansaço. 
E lembre-se, ao sentir sede, 
provavelmente você já está 
desidratado”, ressalta.

 As urgências e emer-
gências municipais tiveram 
aumento de 7% no período 
de dezembro último e inicio 
de janeiro. As patologias tí-
picas da época tiveram pro-
porcional aumento. “As UBSs 
atendem por agendamento 
e o CHM encaminha para os 
PAs e lá as doenças de verão 
tiveram aumento proporcio-
nal”, informa o gerente ad-
ministrativo da Secretaria de 
Saúde, Décio Prates Júnior, 
que contabiliza estes dados.

 O calor intenso e a umi-

dade do verão brasileiro 
favorecem, e muito, o au-
mento da transpiração e, 
consequentemente, da per-
da de água. Por isso, espe-
cialmente nesta estação do 
ano, o risco de desidratação 
(perda excessiva da água 
corporal, levando a alguns 
quadros que podem ser 
muito graves) é maior.

 Assim, para que o verão 
não vá por água abaixo jun-
to com a perda de líquido, 
o médico Wagner Rydl Bu-
chmann, do DAS, enume-

ra uma série de dicas para 
manter o corpo hidratado 
e saudável na estação mais 
esperada do ano.  O espe-
cialista fala o que representa 
a água no organismo. “Ela 
representa mais da metade 
do peso do nosso corpo, e 
nas crianças de 70 a 75%. 
Por isso a hidratação infan-
til é muito importante no 
verão. Além disso, permite 
a regulação da temperatura 
do organismo (suor), distri-
bui nutrientes, dilui substân-
cias e é a base das diversas 

Calor favorece o aumento da transpiração e a consequente perda de água
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Harry Potter é tema de 
exposição na cidade

Era uma vez uma criança que perdeu os pais ainda 
bebê e passou a infância sendo maltratada na casa dos 
tios, até que, com a proximidade de seu décimo terceiro 
aniversário, recebe a notícia de que, como seus pais, é um 
bruxo e está matriculado na Escola de Magia e Bruxaria de 
Hogwarts.

O jovem Harry Potter descobre que é famoso e os pais, 
na verdade, foram mortos por Lord Voldemort e que, ain-
da bebê, conseguiu sobreviver quando fora atacado pelo 
mesmo bruxo. 

A história, criada pela escritora britânica J. K. Rowling 
ganhou milhões de fãs em todo o mundo. E o público 
poderá conferir na Biblioteca Vila Floresta, em Santo An-
dré, uma exposição especial com livros, revistas, fotos, 

álbuns, curiosidades e 
muito mais sobre Harry 
Potter. A Semana Harry 
Potter acontece entre os 
dias 17 e 21 de janeiro, 
exibindo materiais das 
bibliotecas públicas de 
Santo André, e, princi-
palmente,  itens  de co-
lecionadores. A entrada 
é gratuita.

Desde o lançamento 
do primeiro livro, Harry 
Potter e a Pedra Filoso-
fal, em 1997, já foram 
mais de 400 milhões de 
exemplares somando os 
sete volumes, escritos 
em mais de 60 línguas. 

Prefeitura concede isenção 
sobre imóveis alagados

Para proporcionar al-
gum tipo de compensação 
ou alívio aos munícipes 
prejudicados pelas mais 
fortes chuvas dos últimos 
anos, a Prefeitura de Santo 
André concede isenção de 
IPTU (Imposto Predial, Ter-
ritorial e Urbano) a proprie-
tários de imóveis compro-
vadamente afetados pelas 
águas pluviais. A isenção 
é válida para o exercício 
fiscal (ano) da ocorrência 
da enchente e é concedi-
da mediante abertura de 
processo administrativo 

na Praça de Atendimento, 
localizada no piso térreo 1 
do prédio do Paço Muni-
cipal. “Entendemos que é 
preciso ajudar a população 
neste momento de difi-
culdade. Estamos abertos 
para contribuir no que for 
necessário” – afirma o se-
cretário de Finanças e Gabi-
nete da Prefeitura de Santo 
André, Nilson Bonome. No 
processo administrativo, 
é necessário apresentar 
laudo/relatório elaborado 
pela Defesa Civil. Informa-
ções: 0800 019 19 44    




