
Sarampo e Dengue continuam
fazendo vítimas na Região

Na região a situação é mais grave, visto 
que de janeiro até a primeira quinzena de 
setembro ocorreu um aumento de 550% dos 
casos de Dengue, equivalente a 1.297 pessoas 
infectadas, conforme levantamento feito nas 
secretarias municipais de saúde. Página 7

PREÇO ALTÍSSIMO E FILAS ENORMES!
Quais as vantagens dos usuários que dependem dos ônibus da Metra? Página 6 
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Ambientalistas X Centro
Logístico Paranapiacaba
Retirada do projeto de revisão do Plano Diretor da Câmara de Santo André pode impedir licenciamento 
do projeto junto.  Serão 910 mil m²  desmatado e um impacto de 20% de todo o terreno. Página 7

“Copa Paulista e chance 
de 3° vaga para Série A1 
movimentam futebol do 
ABC”. Página 8



por seu semelhante, seja 
ajudando a conseguir tra-
balho, a fornecer comidas e 
roupas, amparando àqueles 
que foram parar nas ruas, a 
tratar seus problemas com 
dependência química, en-
fim, sempre propiciando 
algum conforto, nem que 
seja uma palavra de alento.

Todos sabem que o Es-
tado brasileiro é tão gran-
de quanto ineficiente. 
Independentemente dos 
serviços públicos que são 
prestados por ele, este 
grande contingente sem-
pre se mobiliza para aju-
dar os menos afortunados 
do jeito que podem, nor-
malmente sem o respaldo 
financeiro do erário. 

Muitas pessoas têm a 
vontade de ajudar a quem 

precisa, mas falta-lhes 
tempo, dinheiro e outros 
tipos de recursos para tal; 
outros cidadãos acham 
que os problemas sociais 
imediatos devem ser re-
solvidos pelas autoridades 
e ponto final. Não deixam 
de ter razão. Isso é obriga-
ção do Estado e é salutar 
a atitude de cobrar eficiên-
cia deste. Mas é saudável 
pensar que, se sociedade 
assistir, dentro de suas 
possibilidades e disponibi-
lidades, os mais desvalidos 
ou desafortunados – tem-
porariamente ou não - terá 
mais legitimidade de exigir 
dos ocupantes dos cargos 
públicos que cumpram 
com sua obrigação para os 
quais foram eleitos

Nos últimos dias vimos 
uma forte pressão do pre-
sidente francês, Emmanuel 
Macron sobre o desmata-
mento na nossa Amazônia, 
culpando o presidente 
Bolsonaro pelo suposto 
aumento das queimadas. 
O presidente daquele país 
sugeriu ainda a interna-
cionalização da Amazônia, 
como uma possível solução 
contra o desmatamento.

A causa parece nobre, 
mas não é.

A atual área de abran-
gência da Amazônia Legal 
corresponde à totalidade 
dos estados do Acre, Ama-
pá, Amazonas, Mato Gros-
so, Pará, Rondônia, Rorai-
ma e Tocantins e parte do 
estado do Maranhão, a 
Amazônia correspondente 
a cerca de 61% do territó-
rio brasileiro. Nela, vivem 

2 opinião

Herbert Schützer 

A região foi impactada 
neste mês de setembro com a 
denúncia da Polícia Federal do 
mau uso do dinheiro público 
em São Bernardo do Campo, 
indiciando o prefeito por cor-
rupção passiva e fraudes em 
licitações. A denúncia pode af-
etar a governabilidade munici-
pal? Isso é o que interessa para 
o cidadão, principalmente em 
tempos difíceis como os que 
vivemos hoje.

Já faz algum tempo que a 
mídia explora centralmente a 
corrupção no país, como se 
fosse um fenômeno da atu-

A Amazônia é nossa!

Governabilidade e 
corrupção no ABCD

alidade. No entanto, a história 
possui as evidências de que a 
prática é antiga, muito anterior 
à República Romana, sendo in-
trínseca a administração públi-
ca, ou seja, parte da cultura da 
política. Portanto, não é algo 
que surgiu na contemporanei-
dade, como é apresentada e 
que, certamente, esconde in-
teresses obscuros dos denun-
ciantes de plantão.

A corrupção é uma prática 
que deve ser combatida con-
stantemente pela sociedade 
democrática, de forma a 
construir uma cultura de pro-
bidade com relação ao bem 

público. E para isso, é preciso 
de uma mídia comprometida 
com a informação de caráter 
educativa e evitar contun-
dentemente o sensacionalismo 
oportunista, que em nada con-
tribui para uma sociedade com 
paz social e desenvolvimento.

Nestes tempos em que a 
tradição industrial do ABCD en-
vida esforços gigantescos para 
sua manutenção, precisamos 
de uma mídia que cumpra sua 
função social e evite a criação 
de instabilidades que atendam 
a interesses políticos casuísti-
cos. A mídia deve contribuir e 
tratar a questão da corrupção 
dentro da perspectiva das es-
truturas legais que favorecem 
a práticas negligentes com o 
interesse público, para que se 

Admilson Oliveira

Foi-se o tempo que São Ber-
nardo comemorava a chegada 
de investimentos e empreen-
dimentos. Ao contrário, últi-
mas notícias dão conta que a 
montadora Ford, desde 1967 
na cidade, nos dirá adeus. Nos 
setores da construção e do 
mobiliário, nos quais atuo mais 
diretamente, a situação é ainda 
mais grave. Não há movimento 
algum do Poder Executivo em 
atrair novos negócios. São 20 
trimestres de recuo no setor.

O desafio do emprego na 
agenda dos governantes

A seriedade desses da-
dos é que a construção civil, 
mola propulsora da econo-
mia porque detém o poder 
de empregar milhões, tem 
remado contra a corrente 
de austeridade econômica 
lançada em 2016. Este ano, 
número de criação de vagas 
de trabalho no ano despen-
cou de 100 mil para 25 mil. 

Para se ter ideia do papel 
importante que um gover-
nante desempenha em favor 
do desenvolvimento econômi-

co de uma cidade, estado e 
país, quero mencionar o pro-
grama habitacional Minha 
Casa, Minha Vida implantado 
em São Bernardo pelo prefeito 
Luiz Marinho e o volume de 
obras públicas que aqueceram 
o mercado. A cidade mostrou-
se também acolhedora para 
empreendimentos imobiliários 
e qualquer um pôde ver tor-
res subindo no horizonte dos 
quatro cantos do município.

Marinho foi decisivo tam-
bém na instalação do Centro 

de Desenvolvimento Sueco 
Brasileiro,  que desembarcou 
investimento na ordem de 50 
mil euros em São Bernardo 
para que os seis primeiros 
caças, montados com peças 
produzidas aqui, fossem ent-
regues na Suécia. O primeiro 
caça Gripen brasileiro foi apre-
sentado em 10 de setembro 
deste ano, em Linköping, mas 
o embrião do projeto data de 
2010, quando Poder Público 
e Sindicato dos Metalúrgicos 
defenderam a transferência de 
tecnologia e investimentos, in-
clusive com a inauguração da 
Saab Aeronáutica Montagens, 
em 2018, em São Bernardo.

De volta à construção civil, 
as profissões mais atingidas pelo 

desemprego estão relacionadas 
ao setor. Dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged) do Ministério 
do Trabalho apontam que o 
desmonte do setor promovido 
avidamente pela Operação Lava 
Jato já atinge engenheiros de 
2016 a 2018, mais de oito mil 
engenheiros civis perderam o 
emprego com carteira assinada.

Sabemos que investir 
em construção é assegurar 
produção, riquezas e grande 
número de geração de em-
pregos, tanto diretos quanto 
indiretos e nosso sindicato, 
apesar dos ataques do gover-
no Bolsonaro, empenha-se na 
manutenção e geração de em-
pregos. Mas o crescimento de 

vagas na construção previsto 
para este ano caiu de 4% para 
1%; também foi reduzida de 
2% para 0,5 % a estimativa de 
alta do PIB do setor em 2019; 
nos últimos cinco anos, a ativi-
dade encolheu 28%; e sabe-
mos que as construtoras não 
vão investir enquanto houver 
descontrole do déficit fiscal.

Há quem defenda que a 
salvação está na inovação tec-
nológica. Não duvido do po-
tencial inventivo, mas até para 
isso é preciso vontade política 
e interesse no bem estar da 
classe trabalhadora.

possa implementar um ação 
propositiva no sentido das 
mudanças necessárias a ser re-
duzir as práticas intrínsecas às 
democracias, digo democracias 
em função dos vários tipos que 
foram praticadas no país.

A divulgação de denúncias 
de corrupção, que imediata-
mente criminalizam os agentes 
públicos, retira a legitimidade 
para a condução do poder públi-
co e isso se reflete na administra-
ção pública, causando prejuízos 
à municipalidade, juntos à co-
munidade política, empresarial 
e social. Os munícipes são as 
vítimas da manipulação das 
manchetes, que em nada en-
caminham a para a educação da 
população e formação de opin-
ião consistente sofre o tema.

Devemos perceber, 
quanto cidadão, que é na 
esfera do legislativo que se 
pode combater a corrupção, 
portanto, pressionar o pod-
er responsável pela elabora-
ção das leis, é a forma efetiva 
de se combater a corrupção, 
não precisamos de paladi-
nos da justiça, mas de leis 

bem aplicadas que freiem 
a corrupção, e a sociedade 
quem, de fato, combate as 
ações impróprias na esfera 
pública e aos interesses na-
cionais. No mais, o cidadão 
precisa que seus represent-
antes possam agir no sen-
tido do bem-estar dos seus 
representados.

Admilson Oliveira é 
presidente do Sintracom 
SBC-DMA e da CNTIC

Geopolítico, consultor sócio-político, gestor e docente 
universitário da graduação e pós-graduação de ciência 
política, geopolítica, história e filosofia.

em torno de 23 milhões de 
pessoas, segundo o censo 
2010, distribuídas em 775 
municípios, Além de conter 
20% do bioma cerrado, a 
região abriga todo o bioma 
Amazônia, o mais exten-
so dos biomas brasileiros, 
que corresponde a 1/3 das 
florestas tropicais úmidas 
do planeta, detém a mais 
elevada biodiversidade, o 
maior banco genético e 1/5 
da disponibilidade mundial 
de água potável.

Internacionalizar seria 
ceder toda essa riqueza a 
organismos internacionais, 
o Brasil não teria mais o 
controle dessa imensidão 
de florestas e o mundo 
todo poderia explorar essas 
riquezas, que originalmente 

pertencem ao nosso país. 
Hoje querem mandar em 

nosso território, nos ensinar 
a lidar com nossas florestas, 
agora pergunto:  Onde estão 
as florestas da Europa? Por 
que não se preocuparam 
com a natureza antes?

Israel passa por proble-
mas de soberania, tem que 
se defender constantemen-
te, seja política ou belica-
mente. Devemos seguir o 
exemplo e rechaçar veemen-
temente esse discurso, que 
é uma verdadeira afronta a 
soberania nacional, mostrar 
ao mundo que o Brasil deve 
ser respeitado e pode e deve 
cuidar de sua floresta, até 
porque, diferente da França, 
ainda tem uma Amazônia 
para chamar de sua.

Quando viva, a minha 
saudosa avó materna cos-
tumava dizer que “não há 
ninguém tão pobre nesse 
mundo que não possa aju-
dar alguém que esteja pior 
do que ele”. Mais do que 
falar, ela demonstrava. Em 
sua casa, no interior do 
Nordeste, nunca faltava um 
prato de comida a quem, 
faminto, lhe batesse à porta.

É assim que o brasileiro 
comum, aquele que não 
pertence à nenhuma “casta 
privilegiada”, costuma agir. 
Por pior que esteja a situa-
ção econômica do país, há 
uma série de entidades civis 
e religiosas, associações das 
mais diversas e até pessoas 
que não pertençam a ne-
nhum grupo social organi-
zado sempre fazendo algo 

Quem sabe faz a hora, nunca 
espera ‘acontecer’
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PF indicia Orlando Morando por
desvios de recursos na alimentação
para escolas e hospitais públicos

Roberto Barboza

Vai completar 10 dias que 
a Polícia Federal indiciou e 
pediu o afastamento do pre-
feito de São Bernardo, Or-
lando Morando (PSDB), por 
corrupção passiva e fraudes 
em licitações. A Delegacia 
de Repressão à Corrupção 
e Crimes Financeiros acusa 
Morando de utilizar a Funda-
ção ABC, que presta serviços 
de educação e saúde na ci-
dade, para abrigar empresas 
de alimentação com contra-
tos que chegam a R$ 37 mil-
hões. Para os investigadores, 
o esquema foi estabelecido 

pelo prefeito para desviar 
recursos públicos. Outras 15 
pessoas foram indiciadas.

No último relatório en-
caminhado pelo Setor de Co-
municação Social da SR/PF/
SP, datado de 13 de setembro, 
a conclusão de parte das in-
vestigações perante à 1ª VFC/
SP quanto ao Inquérito Poli-
cial (IPL) 175/2019 é que em 
São Bernardo houve a “par-
ticipação do prefeito em ex-
ercício nos crimes de fraude à 
licitação e corrupção passiva, 
com indícios de desvio de 
recursos públicos federais de 
contratos de alimentação para 

escolas, hospitais públicos 
municipais e Fundação ABC”.

O relatório da PF, que pede 
o afastamento de Morando, 
aponta que o tucano nomeou 
para presidir a Fundação ABC 
um dos membros da suposta 
organização criminosa que 
constituiu. O escolhido pelo 
prefeito para o comando da 
fundação, depois, contratou 
a empresa de alimentação 
do próprio genro pra prestar 
serviços nos hospitais admin-
istrados pela entidade, que é 
comandada por três prefeitu-
ras do ABC paulista.

Morando, em entrevista à 
CBN, negou envolvimento no 

Fraudes em licitações envolvem contratos de R$ 37 
milhões com a Fundação ABC
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Elias Lubaque e Marco Ribeiro

Policiais Militares do 24º 
Batalhão de Diadema foram 
chamados na tarde de ontem 
para averiguar uma denúncia 
de que uma organização não 
governamental estava distri-
buindo remédios fornecidos 
pelo vereador Rodrigo Capel 
(PV), de forma irregular, gra-
tuitamente.

Segundo o denunciante, o 
designer Jeverson de Macedo 
Rosa, o fato estaria ocorren-
do em um escritório da Rua 
Vereador Júlio Agostinho, 44, 
na Vila São José, em Diadema. 
Ao chegar ao local, os policiais 
foram atendidos por Alexan-
dre Podgorski da Silva que, de 
imediato, lhes mostrou que 
havia duas caixas de medica-
mentos guardados em um au-
tomóvel. Ao entrarem no local, 
foram encontradas grandes 
quantidades de remédios ar-
mazenados sem o menor cui-
dado ou organização. 

Após denúncia, PM descobre ONG que guardava e distribuía 
gratuitamente remédios de forma irregular em Diadema
Delegado responsável pelo caso pediu que a Vigilância Sanitária 
fizesse uma vistoria no local e nos medicamentos para instalar 
ou não o inquérito policial; responsável pela organização 
diz que um vereador da cidade conseguia gratuitamente os 
remédios junto a laboratórios farmacêuticos.

Ao vasculhar o restante 
das salas do sobrado comer-
cial, encontraram dezenas de 
caixas com remédios de todos 
os tipos. A maioria deles eram 
amostras grátis, segundo 
constataram na hora. Muitos, 
porém, estavam com data de 
validade vencida. 

Ao questionarem Alexan-
dre sobre a origem e a docu-
mentação do material, este 
informou ao Cabo PM Indrigo 
e ao soldado PM Esteves que 
não trabalhava ali e tinha 
ido apenas conversar com 
a responsável pelo local, a 
também assessora parlamen-
tar Silvia Jarrete Granadeiro. 
Esta contou aos policiais que 
é secretária da ONG São Luiz 
– que funciona ali - e também 
cuida da armazenagem dos 
remédios, sendo que todos 
eles realmente são amostras 
grátis doadas por diversos 
laboratórios farmacêuticos e 
conseguidos pelo vereador 

Capel. Silvia disse também 
que o parlamentar é advo-
gado da organização.

Tanto Silvia como Alexan-
dre foram levados à delegacia 
de Piraporinha, para esclarec-
er os fatos ao delegado Mar-
cos Dario Mariano da Silva, 
que pediu à Vigilância Sani-
tária de prefeitura de Diade-
ma que fosse ao local verificar 
as condições e acomodações 
dos remédios. A ida dos espe-
cialistas à sede ONG São Luiz 
foi marca para às 9h da manhã 
desta sexta-feira. A autoridade 
policial também quer saber a 
origem dos produtos, se eles 
foram obtidos de maneira le-
gal ou não, se são produtos 
de roubo ou furto e se sua 
distribuição está de acordo 
com legislação vigente. Em 
caso de uma irregularidade 
ou ilegalidade, ele instalará o 
inquérito policial para o con-
sequente indiciamento dos 
responsáveis, caso tenha sido 

cometido algum crime.
“Farmacinha” do Capel 

– Em depoimento à reporta-
gem do Grupo ABC NEWS, 
Jeverson Rosa, o denunciante 
disse que há algumas sema-
nas ouvia relatos de vizinhos 
e outros moradores que estes 
conseguiam medicamentos 
de até R$ 600,00, no que eles 
chamavam de “Farmacinha” 
do vereador Rodrigo Capel, 
no local em que foram en-
contradas posteriormente as 
amostras grátis pela Polícia 
Militar: “Esta semana, com 
uma receita nas mãos, procu-
rei a UBS Vila São José. Che-
gando lá, me alegaram que ali 
não tinham os medicamentos 
de que eu precisava”, diz Je-
verson, que também afirma 
ter sido aconselhado a procu-
rar a tal “Farmacinha” pelos 
próprios vizinhos. “Me revoltei 
na hora, sabendo da proba-
bilidade de estarem estocando 
medicamentos públicos e os 
entregando seletivamente. 
Liguei 190 e pedi que uma via-
tura da Polícia Militar checasse 
o local”, informa o designer.

A reportagem também ou-
viu Rodrigo Capel, que alegou 
não ter tido ainda acesso ao 

boletim de ocorrência. En-
tretanto, do que ele ficou sa-
bendo do caso, garantiu que 
não é verdade: “Se trata de mais 
uma perseguição você sabe de 
quem”, disse ele ao jornalista 
Elias Lubaque, sem esclarecer 
a quem ele estava se referindo. 
“Eu conheço a ONG São Luiz. 
Ela faz distribuição de medica-
mentos, possui um médico re-
sponsável e tudo passa por um 
farmacêutico. Não tem nada de 
ilegal ou de contrabando. Toda 
medicação é amostra grátis for-

necida por propagandista de 
laboratório ao médico. 

Conforme disse a respon-
sável pela ONG à polícia, o 
vereador confirmou que era 
advogado da organização: 
“Estou buscando regulariza-
ção da ONG. Se tivesse algo 
ilegal não estaria atrás da doc-
umentação necessária para 
regularizá-la. Já dei entrada 
no cartório e no Conselho Re-
gional de Farmácia. Não sou 
‘dono’ de lá, de forma algu-
ma”, explicou o parlamentar.

esquema. E, como justificativa 
de lisura, disse que as contas 
de campanha de 2016 foram 
aprovadas pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) e que 
contas da gestão foram aval-
izadas pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE). Mas, o alvo 
do indiciamento não é cam-
panha, e sim a gestão nesses 
dois anos e meio frente à Pre-
feitura de São Bernardo.

A Operação Prato Feito 
foi deflagrada em maio de 
2018, com cumprimento 
de 154 Mandados de Busca 
e Apreensão. As apurações 
em andamento no TRF, en-
volvendo prefeitos paulistas, 
foram desmembradas em 13 
inquéritos, já encerrados, 
alguns com denúncias pro-
movidas pela Procuradoria 
Regional da República peran-
te o TRF. Dos 13 prefeitos, 
quatro tiveram seus manda-
tos cassados pelas respec-
tivas Câmaras de Vereadores. 
Até o momento foram indi-
ciados 96 investigados.

Viatura parada enfrente ao prédio onde 
fica a ONG, na janela tem uma placa de 

aluga-se e a outra um dentista



4 cidades

REDAÇÃO/IMPRENSA 
Ao dar início oficial de suas 

atividades no município, a Sa-
besp anunciou um novo pacote 
de obras para Santo André o 
que garantirá o abastecimento 
para os munícipes. Em soleni-
dade realizada no último dia 11, 
no Reservatório Gonzaga, que 
fica na Rua Tamarutaca, 300, 
Vila Guiomar, os representantes 
da estatal assumiram o compro-
misso de que, até o Natal deste 
ano, os problemas da falta de 
água estará eliminado, abran-
gendo cerca de 332 mil pessoas. 
Isso representa investimentos 
de R$ 17 milhões e faz parte do 
primeiro lote de obras que já 
foram iniciadas e irão beneficiar 

mais 400 mil habitantes.
 O início dos serviços da 

Sabesp em Santo André inau-
gura um novo momento no 
saneamento do município, com 
mais segurança hídrica e com 
a garantia de água permanen-
temente em todas as casas. O 
anúncio de obras foi feito pelo 
prefeito Paulo Serra e pelo su-
perintendente da Unidade de 
Negócio Centro da Sabesp, Ro-
berval Tavares de Souza. Uma 
das obras anunciadas começa 
no dia 18 de setembro, com a 
implantação de uma adutora 
– tubulação de grande porte – 
com extensão de aproximada-
mente 500 metros para atender 
a 280 mil moradores da região 

da Vila Vitória e do Jardim Mi-
guel Ângelo. O término dos tra-
balhos está previsto para o final 
de novembro.

 Já em 2 de outubro, a Sa-
besp iniciará a obra de dupli-
cação da adutora também de 
500 metros de extensão que 
abastece a área do Parque Mia-
mi e Recreio Borda do Campo, 
beneficiando outras 35 mil 
pessoas até o final de novem-
bro. Também na região do 
Recreio da Borda do Campo 
a empresa terá o terceiro em-
preendimento deste pacote, 
com a implantação de redes de 
distribuição e ligações de água 
que vão beneficiar os 17 mil 
moradores que hoje não re-

cebem abastecimento regular. 
“A região do Clube de Campo, 
Recreio da Borda do Campo 
e Parque Miami vai viver um 
momento histórico com o fim 
do abastecimento por cami-
nhão-tanque, melhorando a 
qualidade de vida de cerca de 
17 mil moradores. Além da mo-
dernização na rede, os bairros 
receberão também melhorias 
por meio dos programas Rua 
Nova e Banho de Luz”, afirmou 
o prefeito Paulo Serra.

 Mais obras - A Sabesp assi-
nou o contrato com a Prefeitura 
de Santo André em 31 de julho 
e lançou o primeiro pacote de 
obras em 20 de agosto, com o 
início da duplicação da adutora 

que abastece o setor Erasmo 
Assunção. Em seguida, a com-
panhia estadual começou a 
implantar redes de água no Par-
que América e a interligação da 
adutora Camilópolis ao Sistema 
Rio Claro. Esse pacote recebe 
investimentos soma R$ 21 mi-
lhões e beneficia cerca de 400 
mil pessoas no total.

Além das intervenções 
para ampliar o abastecimen-
to de água, a Sabesp também 
executará obras que vão elevar 
o tratamento de esgoto do 
município dos atuais 42% para 
75% em três anos. Esse traba-
lho vai melhorar as condições 
de córregos como Guarará e 
Carapetuba, levando mais qua-

lidade de vida para a região. 
A Sabesp prevê a redução de 
perdas de 45% para 35% até 
2022, economizando 2 bilhões 
de litros de água, volume que 
equivale ao abastecimento de 
10 mil imóveis. O investimen-
to no combate a perdas será 
de R$ 44 milhões. O contrato 
de 40 anos prevê que os inves-
timentos da Sabesp em Santo 
André serão de cerca de R$ 
917 milhões durante o perío-
do. O município também vai 
receber da empresa recursos 
transferidos ao Fundo Muni-
cipal de Saneamento (FMSA) 
num total de R$ 622 milhões, o 
que eleva o investimento para 
R$ 1,539 bilhão.

DA REDAÇÃO/IMPRENSA 
“Nós temos o desafio da 

redescoberta da nossa vocação 
econômica e estamos traba-
lhando diariamente nesta reto-
mada. Esta ação passa também 
por programas como o Circuito 
Andreense de Empreendedo-
rismo. Primeiro arrumamos a 
engrenagem, agora temos que 
melhorar ainda mais a arreca-
dação, o desenvolvimento e a 
geração de emprego. Assim va-
mos construindo a Santo André 
que almejamos e é este tipo de 
qualificação que vai alavancar o 
nosso crescimento”. Com essas 
palavras o prefeito Paulo Serra 
procurou explicar o cíclo de 
palestras denominado Circuito 
Andreense de Empreendedo-
rismo, voltado à qualificação 
profissional de atuais e futuros 
empreendedores do Municipio.

A iniciativa, da Secretaria 
de Desenvolvimento e Gera-
ção de Emprego, já vem sendo 
realizada como projeto-piloto, 
sendo voltada mais para pe-
quenos e médios empresários. 
Durante o lançamento oficial 
foi realizada palestra sobre 
o tema “Equipe Motivada”, 
tendo como local o auditório 
“Heleny Guariba”, anexo do 
Teatro Municipal. Desde o seu 
início, o Circuito Andreense de 
Empreendedorismo já capa-
citou cerca de 500 pessoas. O 
tema da próxima palestra será 
“Fluxo de Caixa”. As inscrições 
para o Circuito Andreense de 
Empreendedorismo devem 
ser feitas pelo site da Prefeitu-
ra de Santo André (www.san-
toandre.sp.gov.br), onde são 
divulgadas periodicamente as 
palestras disponíveis.

Sabesp anuncia fim da
torneira seca que
beneficiará 732 mil
pessoas de Santo André

A partir de janeiro de 2020 os servidores da 
prefeitura de Santo André receberão aumento

Circuito Andreense de Empreend-
edorismo promove qualificação de 
pequenos e médios empresários

Mal amanhecera quando 
os trabalhadores da Faculdade 
de Medicina do ABC, em Santo 
André, deram o início, nesta 
terça-feira, 17 de setembro, à 
greve decidida em assembleia 
na última quinta-feira (12/09), 
em protesto ao não cumpri-
mento, por parte da Fundação 
do ABC, da Convenção Coleti-
va de Trabalho de 2019.

Logo depois, outras uni-
dades de saúde entravam 
em contato com o Sindicato 

1º DIA DE GREVE DA SAÚDE NO ABC
Faculdade de Medicina é a primeira 
unidade a paralisar atividades

DA REDAÇÃO/IMPRENSA 
O prefeito Paulo Serra(P-

DB) anunciou um programa 
permanente de reclassifica-
ções nas mais diferentes ca-
tegorias de profissionais. O 
planejamento foi traçado para 
que, nos próximos quatro 
anos, servidores de diversas 
áreas tenham ganhos em seus 
salários, se equiparando a cida-

des do mesmo porte de Santo 
André. De início, a Prefeitura 
beneficiará cerca de dez cate-
gorias até o final deste ano.

“Começaremos a enviar os 
projetos para a Câmara sobre a 
reclassificação a partir da pró-
xima semana. Usaremos o cri-
tério de impacto orçamentário 
e as categorias mais defasadas. 
Já fizemos cinco classificações 

desde 2017 e continuaremos 
este trabalho, em um novo 
pacote. A partir de 2020 segui-
remos a discussão para abran-
ger o máximo de categorias e 
assim se tornar um programa 
permanente”, justificou Serra.

Na terla-feira(10) o pre-
feito compareceu na Câmara 
Municipal onde protocolou 
projeto de lei que concede 8% 

de reajuste ao funcionalismo, 
a partir de janeiro de 2020. 
Caso a inflação do período de 
maio de 2019 a abril de 2020 
seja superior a 2,69%, a dife-
rença superior será concedida 
no mês de maio de 2020 sobre 
o vencimento de abril do mes-
mo ano. Caso seja menor, o 
servidor obterá aumento real.

“Mantemos o compromisso 
que o funcionalismo na nossa 
gestão não terá perdas. O im-
pacto no orçamento é de R$ 
60 milhões, mas estudamos da 

melhor maneira de repor isso 
ao servidor, depois de todo 
choque de gestão que imple-
mentamos. Estamos fazendo 
um grande esforço, não foi fácil, 
mas está aqui protocolado e se-
guimos abertos para posterio-
res conversas com o sindicato 
e as categorias”, explicou o pre-
feito Paulo Serra. Desde o início 
da atual gestão, o 13º salário é 
pago de maneira antecipada 
aos servidores de Santo André, 
sendo que a primeira parcela já 
é quitada no mês de junho.

para avisar que também esta-
vam com as atividades para-
lisadas. Foi o caso das UBSs 
Palmares, em Santo André, 
Paranavaí, em Mauá, e Baeta 
Neves, em São Bernardo, to-
das na parte da manhã. 

O movimento, denominado 
“greve pipoca” (pode “estourar” 
a qualquer momento, em qual-
quer unidade de saúde), tende 
a se ampliar. Abrange 10.470 
trabalhadores, nas seguintes ci-
dades: Santo André (1.800), São 

Bernardo (6.500), São Caetano 
(940) e Mauá (1.230).

Desrespeito – O acordo 
assinado em 2019 com o Sin-
dhosp (sindicato patronal ao 
qual a Fuabc pertence) esta-
belece a reposição integral da 
inflação, de 5,07% nos salários 
e benefícios dos trabalhado-
res(as), em duas parcelas.

Entretanto, desde 2016 que 
a Fundação (que gere os serviços 
de saúde no ABC) não cumpre 
com o estabelecido nas Conven-
ções Coletivas de Trabalho, o que 
faz com que as perdas salariais da 
categoria cheguem a 20% (9% 
em 2016, 4% em 2017, 1,69% em 
2018 e 5,07% em 2019).

Os anos anteriores (2016, 
2017 e 2018) estão em trâmi-
te na Justiça, em processo de 
dissídio coletivo. Até agora 
nenhum deles foi concluído. 
“A Fundação faz de tudo para 
impedir, inclusive agindo de 
má fé com a própria Justiça e 

tem também o tempo da pró-
pria Justiça, por isso as coisas 
não fluem como deveriam”, 
explicou o presidente do Sin-
dicato, Almir Rogério “Mizito”.

Carta Aberta – Os diretores 
do Sindicato começaram a dis-
tribuir hoje uma carta aberta aos 
trabalhadores e usuários dos 
serviços de saúde do ABC, ex-
plicando os motivos da greve e 
pedindo o apoio da população. 

No próximo dia 24 de se-
tembro haverá manifestação, a 
partir das 9h, em frente à Prefei-
tura de Santo André. O ato está 
sendo organizado pelos três 
sindicatos ligados à saúde na 
região: SindSaúde ABC, Sinda-
cs ABC (Sindicato dos Agentes 
Comunitários) e SindServ San-
to André (Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais).

Maria Helena Domingues
jornalista (11) 9 6855-6214

MAIS INFORMAÇÕES:
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Fundo Social de Solidariedade de Santo André realiza quarta 
formatura e capacita 467 alunos

REDAÇÃO/IMPRENSA 
Tendo como local o Tea-

tro Municipal Flávio Floren-
ce, 467 alunos dos cursos 
de capacitação profissional, 
do Fundo Social de Solida-
riedade, receberam os seus 
diplomas e já estão aptos 
para o mercado de traba-
lho. Receberam diplomas, 
os formandos em assistente 
de cabeleireiro, maquiagem 
profissional, manicure, de-

pilação/designer de sobran-
celha, padaria artesanal, con-
feitaria, artesanato, costura, 
construção civil e barbearia.

Desde 2017, quando a 
atual gestão retomou as ati-
vidades do Fundo Social de 
Solidariedade, 1.570 pessoas 
passaram por capacitação gra-
tuita. “Graças ao trabalho ár-
duo de uma pequena equipe 
de coração gigante, estamos 
aqui na quarta formatura dos 

alunos do Fundo Social de So-
lidariedade. O grande poder 
transformador dos cursos de 
capacitação confere digni-
dade, autoestima, estimula 
novos sonhos e dá rumos às 
pessoas”, afirmou a primeira-
-dama e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Ana 
Carolina Barreto Serra.

O prefeito Paulo Serra lem-
brou que os cursos de capaci-
tação estão chegando a cada 

vez mais pessoas. “Estamos 
criando novas oportunidades 
para a nossa gente, a partir da 
capacitação para gerar empre-
go e renda. Para isso, o Fundo 
Social de Solidariedade de San-
to André está ampliando a ofer-
ta de cursos profissionalizantes 
e chegando às comunidades 
que mais precisam, como do 
Jardim Santo André. Uma ver-
dadeira transformação de vida 
para os alunos matriculados 

nos cursos”, afirmou.
“O Fundo Social de So-

lidariedade faz um trabalho 
brilhante, capitaneado vo-
luntariamente pela Ana Ca-
rolina, que traz transforma-
ção e dignidade para a nossa 
gente, reinserindo pessoas 
no mercado de trabalho e 
garantindo a qualidade de 
vida das famílias andreen-
ses”, completou o prefeito 
Paulo Serra.

Os cursos oferecidos são 
gratuitos. As inscrições po-
dem ser feitas durante todo 
o ano na sede da entidade 
ou por telefone. Qualquer 
pessoa pode participar, 
desde que seja maior de 
16 anos e more em Santo 
André. O endereço é avenida 
dos Estados, 2195 - Santa 
Teresinha. Mais informações 
pelo telefone 4996-2334 ou 
4996-2673.
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ARLINDO RIBEIRO 
Usuários dos serviços 

de transportes públicos 
oferecidos pela Metra, 
concessionária que explo-
ra o Corredor ABD, fazen-
do a ligação do terminal 
Jabaquara, do Metrô a 
São Mateus, passando por 
Diadema, São Bernardo 
do Campo, Mauá e Santo 
André, estão reclaman-
do das longas filas que se 
formam nos terminais, 
principalmente nos horá-
rios de pico. No Jabaquara, 
por exemplo, é comum os 
passageiros aguardar um 
ônibus encostar na pista 
de embarque. E a recla-
mação parece ter funda-
mento, visto que enquanto 
centenas de pessoas ficam 
na fila esperando coletivo 
para voltar para casa de-
pois de um cansativo dia 
de trabalho, do lado opos-
to do local de embarque 
é comum ver dois ou três 

Usuários reclamam da Metra pelos
serviços prestados no Corredor ABD

ônibus estacionados. “Por-
que a empresa não coloca 
esses ônibus para encostar 
e transportar os passagei-
ros que já pagam um pre-
ço alto pela tarifa”, disse a 
secretária  Maria Odete Tei-

xeira, que se dizia cansada 
de estar ali de pé esperan-
do condução para ir até 
sua casa, em Piraporinha.

Quando o Corredor 
ABD foi projetado, no 
governo do falecido go-

vernador Franco Monto-
ro (MDB), a ideia inicial 
seria a criação de uma via 
expressa para ônibus que 
unisse a Zona Sul de São 
Paulo( Jabaquara) com a 
Zona Leste (São Mateus). 
Naquela época o país vivia 
problemas com a crise de 
combustíveis e os técnicos 
optaram por  um corre-
dor com ônibus movidos 

a energia elétrica. Tanto é 
que diversos postes foram 
colocados nas duas late-
rais do corredor exclusivo 
entre as duas pistas para 
carros comuns. Como a 
eletrificação não foi execu-
tada a tempo, o problema 
mudou: o país vivia crise 
de energia elétrica.

 Nos primeiros anos de 
funcionamento, o Corre-
dor ABD, em seus 33km 
de extensão e suas 111 
paradas, tinha duas linhas 
diretas entre Metrô Jaba-
quara ao terminal Santo 
André(linhas Santo An-
dré Leste e Santo André 
Oeste). Mas, por motivos 
inexplicáveis essas duas 
linhas foram suprimidas. 
Atualmente, a pessoa que 
embarca sentada num ôni-
bus em Santo André com 
destino ao Jabaquara, é 
obrigada a fazer baldea-
ção em Piraporinha ou em 
Diadema, correndo o risco 
de continuar a viagem de 
pé, perdendo o direito ad-
quirido do assento. Outra 
medida tomada pela Metra 
foi a suspensão da linha Ja-

baquara-Piraporinha após 
as 21h, funcionando ape-
nas as linhas com destino 
a Diadema e Ferrazopolis. 

Diante dessa demora 
para esperar um ônibus 
para ir ao trabalho ou retor-
nar para casa, o passageiro 
se vê obrigado a acatar os 
critérios adotados pela Me-
tra. É comum, por exem-
plo, que na plataforma de 
embarque para Pirapori-
nha existir filas de espera 
pela condução,  Mas na 
plataforma com destino a 
Ferrazópolis existir ônibus 
recebendo passageiros. O 
que acontece? As pessoas 
que iram embarcar para 
Piraporinha, chegam a atra-
vessar a pista e entram no 
ônibus da outra linha. “E 
teve ocasiões que os segu-
ranças chegavam a impedir 
esse procedimento alegan-
do receber ordens superio-
res”, reclamou Domingos 
Silveira de Jesus. A Metra 
foi procurada para se pro-
nunciar a respeito através 
de um seu assessor, mas até 
o fechamento desta edição 
não havia retornado.

É comum ver, nos terminais do Jabaquara,  Diadema, Piraporinha 
e Santo André, enormes filas, principalmente nos horários de pico, 
de pessoas indo ao trabalho ou retornando às suas casas.
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REDAÇÃO 
Sarampo e Dengue continuam a fazer 

vítimas na região e no Estado de São Paulo. 
Segundo levantamento da Secretaria Estadual 
de Saúde, nos últimos 19 anos já foram de-
tectados 63.902 casos de sarampo com 2.848 
mortes. A maior incidência ocorre na Região 
Metropolitana da Grande São Paulo com 
2.457 pessoas que contraíram a doença tendo 
sido registrado três óbitos. O maior percentu-
al de casos confirmados está na faixa etária de 
15 a 29 anos, correspondente a 46% sobre o 
total registrado até o momento. A secretaria 
informa que crianças com até seis meses de 
idade não precisam ser vacinadas. Acima de 
seis meses deve receber uma dose e de um a 
29 anos recebem duas doses da vacina.

Já a Dengue, até início deste mês,  267.602 
pessoas foram confirmadas como portadora 
da doença e 157 mortes, de acordo com 
levantamento do Centro de Vigilância Epi-
demiológica Estadual. Na região a situação é 
mais grave, visto que de janeiro até a primeira 
quinzena de setembro ocorreu um aumen-
to de 550% dos casos equivalente a 1.297 

Sabrina Fernanda
Apesar do que afirma o mo-

vimento contrário à instalação 
do Centro Logístico Campo 
Grande, em Santo André, a em-
presa Fazenda Campo Grande 
alega que o processo de licen-
ciamento para a construção da 
plataforma não depende do 
Projeto de Lei que altera o Pla-
no Diretor do município. 

A empresa informou em 
nota que “a alteração na legisla-
ção não significa licenciamento, 
sendo este um procedimento 
complexo e subsidiado por es-
tudos e projetos sobre diversos 
campos de estudo. Portanto, 
o processo de licenciamento 
do Centro Logístico Campo 
Grande continua em processo 
regular de análise, tendo como 
objetivo a emissão da Licença 
Prévia pela Cetesb”, 

Liderado pelo MVD (Movi-
mento em Defesa da Vida) do 
ABC Paulista, o grupo desfa-
vorável ao uso do espaço para 
a construção do empreendi-

Discussões sobre Centro Logístico 
de Paranapiacaba continuam
Empresa responsável pela instalação afirma que 
empreendimento não depende de Projeto de Lei 
que revisa Plano Diretor

mento, questiona o impacto 
ambiental da obra que mesmo 
representando apenas 20% de 
todo o terreno, desmatará 910 
mil m² de Mata Atlântica em 
uma região que abriga mais de 
60 nascentes de rio que desá-
guam na Billings. 

O projeto vem sendo dis-
cutido desde o ano passado 
quando a ideia foi anunciada. 
Atualmente está em fase de 
licenciamento pela Compa-
nhia Ambiental de São Paulo 
(CETESB) que é responsável 
por avaliar se a proposta está 
de acordo com a legislação 
ambiental vigente. Dois dos 
documentos que devem ser 
enviados para o órgão estadual 
são a comprovação de que o 
projeto repeita as leis de uso e 
ocupação do solo do município 
e uma declaração que ateste 
que o local é considerado zona 
urbana da cidade. 

A esse respeito tramitava na 
Casa Legislativa da cidade um 
Projeto de Lei, de autoria do 

Executivo, que revisava o Plano 
Diretor para permitir a constru-
ção de um porto seco na região. 
Entretanto o projeto foi reti-
rado da Câmara municipal no 
início no mês. De acordo com o 
movimento que envolve muní-
cipes, ambientalistas e Ongs, o 
processo deveria ser arquivado, 
já que o município depende da 
alteração do Plano Diretor para 
emitir as certidões. Entretanto, 
como o processo não está dire-
tamente ligado a essa revisão,  
à (CETESB) deve aguardar até 
o dia 26 (quando se encerra o 
prazo para a entrega dos docu-
mentos) para se posicionar. 

O debate entre os benefícios 
oferecidos pelo empreendimen-
to e o impacto ambiental da obra 
vem ganhando cada vez mais 
força e unindo ambientalistas, 
munícipes e movimento sociais 
para questionar a construção. 
“Não somos contra um cen-
tro logístico na cidade, somos 
contra o desmatamento, o em-
preendedor precisa pensar um 

outro local para isso” afirma Ri-
cardo Alvarez, munícipe e asses-
sor parlamentar do Partido So-
cialismo e Liberdade (PSOL) que 
participa do movimento contra 
o desmatamento da região. 

Para o advogado especialista 
em meio ambiente e presiden-
te do (MDV), Virgílio Alcides 
Farias, o projeto é ilegal e deve 
ser barrado pelo estado. “É um 
local de interesse público, área 

de preservação ambiental e só 
pode ser usado de forma local 
ou para turismo ambiental. O 
centro não atende à legislação 
e a CETESB não pode autorizar 
essa intervenção”, afirma.

O projeto 
A proposta da empresa é 

criar um porto seco, em forma 
de condomínio logístico, que 
ligue a região á margem es-
querda do Porto de Santos para 
facilitar triagem e formação de 
trens e armazenamento e dis-
tribuição de cargas ferroviárias 
com o objetivo de aumentar a 
fluidez dos trens que sobem e 
descem do porto. 

A instalação da plataforma 
logística estima um investi-

mento privado de R$780,  a 
criação de 1.200 vagas de em-
prego com programas de ca-
pacitação destinadas, priorita-
riamente aos bairros vizinhos 
da propriedade. O empreendi-
mento também prevê um au-
mento anual de R$35 milhões 
na receita de Santo André.

O projeto do empreende-
dor sugere utilizar 20% da pro-
priedade para a a construção do 
centro e o restante do terreno 

se torna propriedade em Reser-
va Florestal. “O projeto identi-
ficou 64 nascentes no local (a 
cartografia oficial do Governo 
do Estado apontava menos de 
40) e desenhou a área de ocu-
pação a partir das características 
ambientais, isolando todas as 
nascentes e protegendo-as com 
a criação das reservas, passo 
que antecede a implantação 
do centro logístico”, informa a 
assessoria da empresa em nota.

Sarampo e Dengue continuam 
fazendo vítimas na Região da 
Grande S. Paulo

Não são apenas os hábitos 
comuns do dia-a-dia que as no-
vas tecnologias estão mudando 
nas últimas décadas. A forma 
de se usar e consumir os diver-
sos produtos, também. Em um 
mundo que já estava se acostu-
mando ao “pagamento digital” e 
ao “dinheiro de plástico”, surge 
outra novidade: as fintechs.

Trata-se de empresas fi-
nanceiras que possuem custos 
operacionais muito menores, 
se comparadas às instituições 
tradicionais do setor. O acesso a 
estes serviços podem ser feitos 
até mesmo pelo aparelho celular 
com internet. Pode-se realizar 
desde investimentos até paga-
mentos de boletos, de contas 
diversas do dia-a-dia e também 
várias formas de financiamentos: 
“o produto que oferecemos é o 
empréstimo pessoal 100% on-
line, sem garantia, para pessoas 
físicas no Brasil, com valores que 
variam de R$500,00 a R$3.500,00 

Financeira realiza empréstimos 
de baixo valor pela internet
Simplic oferece crédito pessoal para quem 
normalmente não teria acesso através das 
instituições financeiras tradicionais

para pagar de 3 a 12 vezes”, ex-
plica Rogério Cardozo, diretor-
-executivo da Simplic no Brasil, 
fintech especializada em finan-
ciamento para pessoas físicas de 
baixa renda.

Surgida em 2014, A Simplic 
faz parte da Enova International, 
que já trabalha com produtos de 
crédito nos EUA e Reino Unido. 
Possui cerca de mil funcionários, 
entre eles engenheiros, espe-
cialistas de crédito, operações, 
marketing, cobrança, etc. No 
Brasil, a estrutura é mais enxuta 
pois muitos colaboradores atuam 
online no exterior: “oferecemos 
crédito pessoal para quem nor-
malmente não teria acesso atra-
vés das instituições financeiras 

tradicionais”, diz Cardozo.  
Outro grande atrativo da Sim-

plic, segundo a empresa, é a facili-
dade como pode-se obter os cré-
ditos e empréstimos: “basta ter 
um CPF válido, mais de 18 anos e 
conta bancária no Bradesco, Cai-
xa, Itaú ou Santander Atendemos 
também aposentados, pensionis-
tas e ‘negativados’. Lembrando 
que todos os empréstimos estão 
sujeitos a aprovação de crédito”, 
explica o executivo.   

Atualmente, a Simplic atingiu 
a marca de 3 milhões de clientes 
atendidos e empresa afirma 
estar em rápido crescimento: 
“Hoje há mais de quinhentas 
fintecs que atuam no país todo. 
Nossa expectativa é crescer e 
oferecer mais soluções para faci-
litar o dia-a-dia do nosso cliente”, 
finaliza Cardozo. 

pessoas infectadas, conforme levantamento 
feito nas secretarias municipais de saúde. São 
Bernardo é a cidade que teve mais casos de 
Dengue com um total de 435, seguido por 
Santo André com 346. Diadema registrou  no 
período 221 pacientes com a doença.

Ainda sobre o Sarampo, Santo André teve 
17 casos confirmados até o dia 19 de julho. Só 
que esse número pulou para 127 no final de 
agosto e no dia 12 do corrente as estatísticas 
apontavam aumento para 215 pessoas com 
sarampo. São Bernardo do Campo estava 
com 12 casos e chegou a 124 neste mês. São 
Caetano do Sul também aparece nas estatísti-
cas. 8 registros em julho, 20 em agosto e 25 
em setembro. Diadema, que estava com dois 
casos de sarampo em julho, foi para 22 em 
agosto e aumentou para 36 este mês.



8 Esporte

Douglas Oliveira 
Rumores que circularam 

durante a semana passada 
davam conta que o acesso 
do Água Santa para a Série 
A1 do Campeonato Paulista 
2020 teria sido homologada 
pela Federação Paulista de 
Futebol. A aquisição por par-
te do Red Bull ao Bragantino 
impediria que a empresa 
administrasse duas equipes 
na elite, fazendo com que o 
Red Bull Brasil, fundado em 
2007 e com sede em Campi-
nas, não pudesse disputar o 
torneio no ano que vem, dei-
xando um lugar vago e que 

Vaga do acesso em compasso de espera
Rumores na última semana 
empolgaram torcida do Netuno

Diante dos rumores de 
Série A1, o Água Santa não 
tem feito uma boa segunda 
fase na Copa Paulista. São 4 
jogos disputados com 2 em-
pates e 2 derrotas, ocupan-
do o terceiro lugar do Grupo 

COPA PAULISTA COMPLICADA PARA O NETUNO

seria herdado pelo Netuno, 
já que a equipe foi à tercei-
ra colocada da Série A2 de 
2019, perdendo as duas va-
gas diretas para Santo André 
e Inter de Limeira.

Diante das dúvidas, o 
assessor de imprensa do EC 
Água Santa, Michael Sanches, 
esclareceu os boatos. “Os 
torcedores através de um 
documento que foi divulga-
do pela Federação Paulista 
de Futebol já estão come-
morando o acesso, porque 
neste documento consta em 
um dos parágrafos que uma 
entidade/ administração não 

pode gerir duas equipes na 
mesma divisão. O pessoal 
entendeu que sendo assim 
o Água Santa subiria, mas ofi-
cialmente não existe nada”, 
informou a assessoria.

Outro clube do ABCD 
que especulam estar de 
olho neste enredo é o São 
Caetano, melhor colocado 
dentre os rebaixados do úl-
timo Campeonato Paulista 
da primeira divisão. Por sua 
vez, o XV de Piracicaba, ou-
tro semifinalista da Série A2, 
correria por fora no pleito. 
A Federação Paulista de Fu-
tebol ainda não se pronun-
cia oficialmente com uma 
resolução de quais medidas 
serão adotadas.

6 (com apenas 2 pontos con-
quistados), atrás do já classi-
ficado Mirassol (com 12 ) e 
do XV de Piracicaba (com 7).

O time de Fernando Mar-
chiori precisa vencer os pró-
ximos dois jogos (contra Mi-

rassol e Nacional) e torcer por 
duas derrotas do Nhô Quim. 
Uma derrota e um empate 
dos piracicabanos também 
serviria, mas os diademenses 
precisariam reverter alguns 
critérios de desempates.
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EC ÁGUA SANTA

Giovanni Pavani, líder de 
assistências do Esporte Clube 
São Bernardo na disputa da 
Copa Paulista, com 4 passes 
diretos, marcou seu primei-
ro gol com a camisa do time 
diante do Atibaia, na vitória 
do Cachorrão por 2 a 1, no úl-
timo sábado (14), no Estádio 
Décio Vitta, em Americana.

O gol foi marcado de 

GIOVANNI MARCA PRIMEIRO GOL PELO CACHORRÃO
O jogador é o líder de assistências da equipe na disputa da Copa Paulista

pênalti no último minuto da 
partida e rendeu ao clube do 
ABC Paulista a liderança do 
Grupo 5. O jovem atacante 
de 22 anos, com passagens 
por Linense, Noroeste, Pa-
trocinense e Uberaba, já vi-
nha sendo um dos grandes 
destaques da agremiação.

Emocionado com o fei-
to, Giovanni deixou claro a 

felicidade. “Primeiro quero 
agradecer a Deus porque 
desde que cheguei busco 
esse gol. Sabia que o mo-
mento iria chegar e pude 
ser feliz. Agora creio que 
vou conseguir ajudar ainda 
mais o time. Já a assistência 
sempre foi característica mi-
nha, fico feliz em ser o líder 
nesse quesito”, disse.

Líder do Grupo 8 da 
Copa Paulista, o treinador 
Marcelo Vilar ganhou nas 
últimas semanas alguns re-
forços que tem agradado ao 
comandante, são os casos 
dos meias Clayton (grande 
destaque do Botafogo da 
Paraíba) e Anderson Rosa 
(vindo do ABC de Natal).

“Eles foram os respon-
sáveis pela maior qualidade 
de jogo no segundo tempo 
(diante do Rio Claro). Quan-
do nos aproximamos de 
marcar o gol. São dois joga-
dores que conheço e de boa 
qualidade. Acredito que eles 
ainda podem ajudar muito o 
São Caetano nesta caminha-

TÉCNICO ELOGIA RECÉM-CONTRATADOS DO AZULÃO
da”, afirmou Vilar. 

Do outro lado, os atletas 
também vibram com a boa 
adaptação ao clube de São 
Caetano do Sul. Para Ander-
son Rosa, revelado na base 
do Corinthians em 2012, se 
sentir ambientado é impor-

tante para desenvolver seu 
futebol. “A adaptação está 
sendo das melhores. Aos 
poucos estou me entrosando 
com um grupo fantástico de 
trabalhar. Entrar nas partidas 
e poder ajudar, me deixa mui-
to feliz”, contou o atleta.

SÃO Caetano

Destaque da equipe 
sub-20 do São Bernardo 
Futebol Clube, o atacante 
Gabriel Guimarães de Mi-
randa, o popular Gabriel 
Argentino, foi negociado 
com a Ponte Preta.

Com 18 anos recém-
-completados no último dia 
05 de Setembro e natural 
da cidade de São Sebastião 

BERNÔ NEGOCIA JOVEM COM A PONTE PRETA 
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Gabriel Argentino reforça a base do time de Campinas
do Uatumã, no estado do 
Amazonas, Argentino chega 
como reforço para a base 
da equipe de Campinas. 

O jovem é mais uma 
cria do tigre que parte para 
novos desafios. Ele deixa o 
clube com bons números 
na disputa do Campeonato 
Paulista Sub-20, com 3 gols 
marcados em 16 partidas.

SãO BERNARDO FUTEBOL CLUBE

ESPORTE CLUBE SÃO BERNARDO
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Ainda sentindo os refle-
xos do título da Série A2 do 
Campeonato Paulista, aces-
so garantido para a Série A1 
e a reformulação de elenco 
e comissão técnica (que 
foram em grande parte 
para o rival de região Água 
Santa) o Santo André segue 
com boa campanha na se-
gunda fase da Copa Paulista 
e lidera o Grupo 7.

O time comandado 
pelo treinador José Carlos 
Palhavan tem entre os des-
taques o jovem atacante 
Matheus Santiago, 22 anos, 
autor do primeiro gol do 
Ramalhão na vitória por 2 a 

MATHEUS SANTIAGO É DESTAQUE NO RAMALHÃO
Jovem atacante vem ajudando no bom momento do Santo André

0 diante da Inter de Limei-
ra. O promissor atleta ain-
da acabou expulso aos 35 
minutos da primeira etapa, 
dois minutos após marcar.

Depois de decidir diante 

EC SANTO ANDRÈ

do EC São Bernardo fora de 
casa, ainda na primeira fase, 
vitória andreense por 1 a 0, 
o habilidoso jogador tem 
aparecido bem na segunda 
fase do torneio.


