O deputado estadual Alex
Manente (PPS) e o diretor
de vigilância sanitária de
São Bernardo, Luiz Francisco, estiveram anteontem no
Riacho Grande para apresentar um programa gratuito para a castração de animais. A proposta e castrar
120 animais por mês.
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Setor de serviços
automotivos cresce
no rítimo da indústria
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Riacho Grande terá
programa gratuito de
castração de animais

A Antares, Serviços Automotivos, com sede em Santo
André, está trabalhando com
toda a sua capacidade para
atender a demanda de serviços de funilaria. Segundo
o sócio proprietário Dalton
Atílio Santarelli, o aumento
do trabalho se deve ao mercado aquedido de veículos.
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Alex Manente durante explicação do programa a moradores do Riacho
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Dalton Atilio Santarelli e Fernando Garcia Sanches, da Antares
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Fundação Santo André aposta em
mais alunos para melhorar caixa
INSTITUIÇÃO NÃO TEM FINS LUCRATIVOS, MAS TENTA RESOLVER PASSIVO DE DÍVIDAS DEIXADAS PELA GESTÃO ANTERIOR
Escola de Samba
da Vila Alice luta
para voltar ao grupo 1

CELSO LIMA

A Fundação Santo André está
apostando no aumento do
número de alunos para resolver o problema das dívidas
deixadas pela gestão anterior
que tinha Odair Bermelho
como reitor - que acabou
afastado do cargo. O atual
reitor, que foi o mais votado
no processo eletivo do ano
passado, Oduvaldo Cacalano disse que em todos os
cursos houve aumento do
número de alunos, de 8,2
mil no ano passado para 9
mil este ano na graduação e
de 150 para cerca de mil na
pós-graduação. Segundo ele
a instituição vive das
mensalidades dos alunos e
aumentar o número de matrículas é a melhor forma de resolver a questão das dívidas.

A escola de samba Mocidade Fantástica da Vila Alice entra na madrugada de
domingo na avenida homenageando a cantora Carmem Miranda. A escola
está comemorando 30 anos
de fundação e luta para voltar ao grupo especial ou grupo 1 do Carnaval de Santo
André, depois de ter sido
rebaixada ao perder pontos
na evolução em 2009.
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PM prende acusado
de assassinato
em São Bernardo
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Décio Cardoso, presidente de honra da escola de samba Mocidade Fantástica da Vila Alice que leva para a avenida homenagem a Carmem Miranda
ALEXANDRE YORT/PMSCS

Sama prepara
funcionários para
certificação ambiental
Página 02

Jorge Salgado garante
isenções para crianças
e idosos em estádios

Cursinho e colégio Singular
fazem festa para aprovados
DIVULGAÇÃO
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Sul-americano está
nas mãos de
patinadora de Mauá
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Escolas de São Caetano
envolvem crianças com
atividades de Carnaval
Na escola Vicente Bastos, os alunos tiveram os rostos pintados
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Marcel de Souza, cortando o cabelo de um dos alunos aprovados

O cursinho e o colégio Singular realizaram esta semana a sexta edição da

Festa da Vitória para os
2,1 mil alunos aprovados
no vestibulares deste ano.
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crianças vocês já
“Essas
machucaram demais
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kleber@jornalabcreporter.com.br

Marcelo Chehade deve ser o candidato do PSDB de S. André a deputado federal
O vereador Marcelo Chehade , líder do prefeito Aidan Ravin
(PTB) na Câmara de Santo André, será o provável candidato do
PSDB a deputado federal neste ano, segundo apurou a coluna
Radar Político, junto a uma fonte tucana. Apesar da vontade
do diretório regional de ter apenas o ex-prefeito de São
Bernardo, William Dib, como candidato a federal na região - a
exclusividade faria parte do acordo para ele deixar o PSB e se
filiar a legenda - o diretório de Santo André nunca escondeu
sua intenção de lançar um nome próprio. O primeiro da lista
era o vereador Paulinho Serra, que foi o parlamentar eleito mais
votado na cidade. Mas, nos últimos dias a candidatura de
Paulinho esfriou. Muitos dos apoios financeiros que o vereador
esperava estão indo para Dib. Além disso, o próprio Paulinho
teme que uma campanha mal sucedida agora possa prejudicar
suas pretensões futuras - como disputar a Prefeitura ou até ser
vice de Aidan na próxima eleição. Ele poderia perder o apoio de
Dib, que deve se eleger a federal. Sem o mesmo temor,
Chehade já declarou que será o candidato. Ele conta com o
apoio do diretório andreense que quer um nome da cidade.

Estratégia
É consenso no PSDB que
William Dib será eleito
deputado federal. Mas, a
estratégia de Marcelo
Chehade é conseguir
votos nos locais onde o
ex-prefeito não tem boa
aceitação. Além disso, o
vereador também aposta
no fato de ser um nome
novo. O desafio agora
será conseguir apoio
financeiro para a
campanha. Já que até em
Santo André boa parte
dos investidores dos
tucanos estarão com Dib.
Ontem, a coluna Radar
Político não conseguiu
localizar o parlamentar
para comentar o assunto.

Reunião
Chehade continuará
mesmo na função de líder
do governo na Câmara. A
ordem dada pelo prefeito
Aidan é que o trabalho
dele continuasse até que
algum vereador se
manifestasse contrário.
Como ninguém falou
nada. Ontem mesmo, ele
teve uma reunião pela
manhã, no Paço
Municipal, com a
secretária de Educação,
Cleide Bauab Eid
Bochixio, para falar da
nova grade pedagógica
da cidade. O projeto do
Executivo deve dar
entrada na próxima
semana na Câmara.

“

KLEBER WERNECK

do vereador Admir Ferro (PSDB), de São Bernardo,
reclamando do tratamento dado as bandas mirins da cidade.
 Os vereadores governistas reclamam que mais uma vez
a bancada de oposição na Câmara de São Bernardo está
segurando um projeto importante de autoria do Executivo.
A medida prevê a contratação de mil trabalhadores para
serviços de manutenção. O contrato é de um ano podendo ser renovado por dois - com salário de R$ 530
mais direitos trabalhistas. A prioridade será para
moradores de rua. A oposição, no entanto, pediu um
parecer técnico da equipe jurídica da Casa.
 O governo de São Bernardo também pediu atenção especial
dos vereadores da sustentação ao trabalho do oposicionista
Admir Ferro (PSDB). A leitura feita no Paço é que o tucano
ainda tem grande influência na secretaria de Educação. Ele foi
secretário durante 12 anos e ainda não foi possível desmontar
totalmente a estrutura que ele deixou. Muitos dos funcionários
que ainda estão lá seriam aliados e informantes do parlamentar.

Marcelo Chehade tem o apoio do diretório andreense do PSDB

Dupla: Os vereadores Átila Jacomussi (PV) e Manoel Lopes
(DEM), que assinaram um protocolo de intenções para serem
candidatos a prefeito e vice (sem ordem definida) em 2012, já
trabalham em conjunto. Nesta semana eles protocolaram no
gabinete do prefeito um pedido de cancelamento de uma feira
livre, no Jardim Sonia Maria. A prefeitura teria demarcado o
local para a feira sem consulta prévia.
Debate: A coluna Radar Político lança agora um texto de
Adrian Rogers (escrito em 1931, mas bastante atual) para
reflexão: "É impossível levar o pobre à prosperidade através
de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Por
cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve
trabalhar sem receber. O governo não pode dar para alguém
aquilo que não tira de outro alguém. Quando metade da
população entende a idéia de que não precisa trabalhar, pois a
outra metade da população irá sustentá-la, e quando esta
outra metade entende que não vale mais a pena trabalhar
para sustentar a primeira metade, então chegamos ao começo
do fim de uma nação". Estaremos abertos a sugestões de
leitores, políticos e gestores públicos sobre o assunto.

Admir Ferro foi secretário durante 12 anos
 Um dos exemplos recentes citado pelos governistas
é o caso das bandas mirim, jovem, sinfônica e orquestra
filarmônica que Admir Ferro garantiu recursos do Plano
Plurianual através de uma emenda. As bandas teriam
pessoas ligadas a ele. Procurado pela coluna, o tucano
contestou. "Para justificar o desmonte que eles
(Prefeitura) fizeram, eles vieram com essas conversas
que eles não têm provas", retrucou.

Alex Manente apresenta programa
Espaço Cerâmica é gratuito de castração de cães de rua
Editorial

Literalmente, o laudo
técnico produzido por peritos da empresa Hidrostudio Engenharia Ltda,
que realizaram estudo de
impactos do meio ambiente e vizinhança do Espaço
Cerâmica, em São Caetano concluiu que o empreendimento é um divisor de
águas e pode agravar o
problema de enchentes na
região. Apontou também
que é de responsabilidade
da prefeitura tomar providências para minimizar
esse efeito. Os técnicos
sugerem alteração do projeto, o que pode implicar
em novos alvarás e licenciamentos, atrasando o
início das obras. Elas permanecem paralisadas a
dois meses por conta de
uma ação civil pública com
pedido de liminar que partiu da AASEAM (Associação de Amigos Sancaetanenses Emília Alfredo
Manganotti)
Além do estudo técnico percebe-se que houve
precipitação por parte da
administração pública em
autorizar o início das obras
sem o devido cuidado com
os desdobramentos que

irá causar na vizinhança e
em toda a cidade. No mínimo, o poder público foi
negligente ao deixar de
cumprir com seu dever.
Os laudos sugerem alteração do projeto, construção de reservatórios e
criação de áreas permeáveis de 15% dos empreendimentos a serem construídos. Devido a isso, todo o
processo de licenciamento deverá ser refeito.
"Tudo que foi aprovado
tem que ser revisto”, diz o
advogado da AASEAM,
Daniel Pastorin, “até porque esse laudo mostra que
o empreendimento é temerário para a cidade, não
só pelas questões ambientais, pois os peritos apontam que o sistema viário
em pouco tempo não absorveria mais o número de
pessoas que passariam a
circular no município".
Investimentos são sempre bem vindos. Mas devem, necessariamente,
contribuir para a melhoria
da qualidade de vida das
pessoas e não o contrário.
Com a palavra a precipitada administração do silente prefeito Auricchio.

Alex Manente (d) em reunião com moradores do bairro Riacho Grande

vamos colaborar para minimizar o problema", disse.
Responsável pelo controle de
zoonoses, Luiz Francisco afirmou que o programa será expandido a toda a cidade. "Iniciaremos com a castração de cães e
gatos de rua, mas ampliaremos
o programa para que todos os

moradores que queiram castrar
seus animais também tenham
acesso. O serviço vai crescer de
acordo com a utilização".
Alex ressaltou que a reivindicação da população para a implantação do serviço é antiga e
argumentou a necessidade em
realizar um "trabalho modelo" no

Riacho. "Sempre recebemos reclamações sobre o abandono dos
animais nesta região. Desde o ano
passado estamos conversando
com a Vigilância porque temos a
responsabilidade de ajudar a resolver a questão se quisermos
que o Riacho se transforme em
uma potência turística".
Na análise do deputado, o
projeto piloto dará andamento
às propostas de implantação de
um centro cirúrgico e a construção de um parque para abrigar os cães e gatos abandonados. "Paralelo ao programa de
castração, discutiremos alternativas e novos convênios para
controlar a natalidade e acabar
com os maus tratos aos animais
de rua", argumentou Alex.

Lei do vereador Jorge Salgado é sancionada por Auricchio Sama se prepara para viabilizar Certificação Ambiental
O vereador de São Caetano, Jorge Salgado (PTB) teve
um projeto de lei sancionado
pelo prefeito José Auricchio
Júnior (PTB). Trata-se da Isenção de pagamento de ingressos
em jogos oficiais e amistosos
no Estádio Anacleto Campanella crianças menores de 12 anos
e adultos maiores de 65 anos.
"Não podemos esquecer
que a violência e as drogas
ameaçam nossas crianças a cada
dia, o que nos faz sentir a necessidade de lutar por ações de
incentivo à prática de esportes
e aos estudos. Além disso,
como forma de respeito e reconhecimento, é necessário garantir a diversão gratuita àqueles que tanto colaboram com a
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um divisor de águas

DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Alex
Manente (PPS) reuniu moradores do Riacho Grande e grupos
de protetores de animais, anteontem para apresentar o programa gratuito de castração de
cães e gatos de rua. A ação será
realizada pela Vigilância Sanitária em parceria com a Clínica
Pronto Socorro Animal.
Segundo o diretor da Vigilância, Luiz Francisco, a Prefeitura de São Bernardo vai investir mensalmente R$ 8 mil
no programa para castrar cerca de 120 animais a cada mês.
"Começamos pelo Riacho por
conta das constantes reclamações. Sabemos que a solução
para o controle de natalidade
dos animais é a educação, mas

Vereador Jorge Salgado

história e o desenvolvimento da
nossa cidade", destaca Salgado.
O projeto visa incentivar as
crianças a desenvolverem o interesse pela prática esportiva e
os idosos manterem uma vida
social ativa, evitando o sedentarismo e garantindo-lhes diversão.

A Sama (Saneamento Básico
do Município de Mauá) em reunião para análise crítica da Política Integrada do Sistema de Qualidade e Gestão Ambiental definiu metas que devem ser observadas para viabilizar a Certificação Ambiental. De acordo com
a consultoria que vem trabalhando o tema junto a autarquia o
cumprimento de tais requisitos
deixará a Sama em condições de
aprovação na auditoria externa.
A previsão é que no final do
primeiro semestre aconteça a
auditoria para manutenção do
Sistema da Qualidade e junto a
Certificação Ambiental. Mas antes a própria autarquia fará uma
auditoria interna com funcionários que estarão sendo treinados.

Entre as metas fixadas em
conjunto com a consultoria
constam ações internas que tratam de procedimentos da própria autarquia e diversas ações
que terão de ser observadas pelas empresas que prestam serviços à Sama. Dentro desta
gama consta inspeção veicular
para controle de emissão de poluentes da frota, destinação de
pneus e óleo lubrificante, além
da coleta seletiva.
"Alcançar e praticar todos os
quesitos para o reconhecimento
ambiental mostra a preocupação
e compromisso de nossa autarquia com a qualidade de vida de
nossa população e sustentabilidade do planeta", afirma Diniz
Lopes, superintendente da Sama.

Um Jornal a serviço da região
Walter Estevam Junior
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comercial@jornalabcreporter.com.br

ABC Repórter Empresa Jornalística Ltda
Publicidade e Redação: Rua Espírito Santo, 240
CEP 09530-700 - São Caetano do Sul - SP

Tel
el..: 4221-6787 - 4224-4789
w w w. j o r n a l a b c r e p o r t e r. c o m . b r

Editor: George Garcia
redacao@jornalabcreporter.com.br
Diagramador: Bruno Luiz Querodia
bruno@jornalabcreporter.com.br
Filiado à
Matrícula 001

• Geral

Sábado, 13 de fevereiro de 2010

Aumento de matrículas e bolsas de estudo
tiram Fundação Santo André do vermelho
Prefeitura concede repasses através de 1500 bolsas que vão garantir R$ 3,6 milhões em três anos para a FSA
GEORGE GARCIA

A

Fundação Santo André
está se recuperando de
uma herança de dívidas contraídas na gestão anterior, do
então reitor Odair Bermelho,
que foi afastado do cargo
após denúncia de ter praticado crime de peculato (apropriação de bens). O atual reitor, Oduvaldo Cacalano implantou algumas mudanças e
segundo ele a dívida, que ele
chamou de herança, não é
mais empecilho para o crescimento da instituição. Ele
não quis falar em cifras, mas
garantiu que a instituição está
superando a fase ruim, baseando-se no aumento do número de alunos. Segundo ele
as bolsas de estudos fornecidas pela prefeitura - 500 este
ano e outras mil divididas
entre 2011 e 2012 - são um reforço importante para a ins-

ARQUIVO/CELSO LIMA

ABC REPÓRTER Professor, um dos seus atos
recentes foi a concessão de
10% de desconto para as
mensalidades do curso matutino e vespertino. Qual a
razão dessa medida?
Oduvaldo Cacalano - Isso
foi por causa da demanda, nesses horários o número de alunos
é menor, por conta de ser um
horário comercial e os alunos que
trabalham preferem estudar à
noite, que é onde temos a grande demanda. Alguns alunos atraídos pelo desconto poderiam até
remanejar seu horário de trabalho e mudar para esses períodos.
Mas também damos descontos
para empresas e entidades conveniadas, igualmente de 10%, e
em contrapartida eles fazem a
propaganda dos nossos cursos.

Alegria, alegria
PIEDADE COELHO
Tudo parado, embora não seja
feriado, o povo perpetua a prática
de se preparar para celebrar um
tempo que nos remete a Redenção
do Cristo que morre na cruz e ressuscita. É a festa da carne, afinal seriam quarenta dias de Jejum, penitência e oração. A tônica
destes dias de Carnaval
deve ser a alegria. São
Francisco de Sales ensinou que "a alegria abre,
a tristeza fecha o coração". Quem possui alegria, espalha felicidade.
A verdadeira alegria contagia, satisfaz faz exultar
o coração e renova a esperança.
Nestes dias peçamos ao Deus de
Jesus Cristo, a graça da alegria que
traz ânimo novo. A alegria é possível
para quem faz uma experiência com
o transcendente. Para ajudar leia Salmo 16,8-9; João 15,10-11; Gálatas
5,22-23 e Filipenses 4,4. Afinal o
carnaval é um tempo para espalharmos a alegria em sua essência e
após quarenta dias com grande júbilo celebrarmos a vitória sobre a
morte com a festa da Páscoa.
Neste domingo 14/02, meditemos os textos bíblicos: 1º)Jeremias
17,5-8. O profeta censura os que
confiam nos homens. Quem confia
em Deus, é como uma árvore frondosa à beira-rio. Em outras palavras,
o homem que confia nos homens
vende-se à fragilidade humana ("carne"): é como um cacto no deserto.
Este texto talvez aplicava-se ao rei
Sedecias, que mais confiava nos
seus pactos políticos do que em

REPÓRTER - E os repasses que a prefeitura retomou esse ano, ajudam?
Cacalano - Sim. Depois de
muito tempo sem fazer os repasses a prefeitura passou a fazer na
forma de bolsas de estudo de R$
200. São 500 bolsas esse ano, o
que já nos garante R$ 1,2 milhão
anuais. Virão ainda outras 500 no
ano que vem e mais 500 em 2012.

tituição, que também tem um
nível de inadimplência controlado e estimado em 18%.

piedadecoelho@ig.com.br
Deus. Nenhum bem material é definitivo. 2º) Salmo 1. O primeiro salmo é do tipo sapiencial. Em sua primeira palavra (Feliz) aponta o que
deve fazer o homem e a mulher que
busca a felicidade, que
gera a alegria. A felicidade consiste em viver a lei
de Deus, meditá-la dia e
noite, sem cessar. Tome
sua bíblia leia e ore o Salmo 1, sua vida será transformada, acredite. 3º) 1
Coríntios 15,12.16-20. É
uma continuação de domingo passado. Como
muitos se recusavam a
crer na ressurreição de
Jesus e preferiam ver a vida eterna
como mera participação mística,
Paulo nesta carta mostra como a ressurreição de Cristo é a base da fé
cristã. Esse texto no introduz na antropologia de Paulo que é cristológica. 4º) Lucas 6,17.20-26. Estamos
diante das Bem aventuranças e maldições. Enquanto Mateus relata o
Sermão da Montanha com suas 9
bem aventuranças, Lucas relata o
sermão da planície, onde Jesus desce com os discípulos e o povo, Ele
atrai o povo com seus ensinamentos. Nesse texto coloca quatro bem
aventuranças e quatro maldições. O
reino de Deus vem para mudar a
sorte dos pobres, dos famintos, dos
que choram, dos perseguidos. Jesus
nos anima neste domingo, nesta semana quando diz "ALEGRAI-VOS,
NESSE DIA, E EXULTAI, POIS
SERÁ GRANDE A VOSSA RECOMPENSA NO CÉU.
Bom Carnaval. Shalom!

Oduvaldo Cacalano foi o mais votado no processo eleitoral em 2009

Temos mais de 40 convênios.
REPÓRTER - Como
está a situação financeira da
Fundação Santo André?
Cacalano - Herdamos algumas coisas para pagar e estamos
equacionando isso com o aumento do número de alunos e
um trabalho de contenção de
abusos e evitando desperdícios.
REPÓRTER - Porque
aumentar o número de
alunos? E de quanto foi
esse aumento?
Cacalano - A Fundação se
sustenta com as mensalidades
dos alunos, basicamente. O aumento de alunos foi grande. Para
se ter uma idéia, quando assumimos, em 2008, a pós-graduação tinha 150 alunos, no ano
passado esse número mais que
quadruplicou, passou para 580,
e agora estamos com mais de mil
alunos. Nos cursos de graduação também tivemos um aumento depois que realizamos um
vestibular mais robusto, passamos de 8,2 mil alunos no ano
passado para cerca de 9 mil este
ano. No colégio também tivemos aumento; eram 37 alunos
em 2009 e agora são 180.
REPÓRTER - Mas a
Fundação tem também outras fontes de renda...

Cacalano - Sim temos muitos projetos em andamento, muitos deles com a prefeitura de
Santo André. Como exemplo
posso citar a Academia do Conhecimento, através da qual já
capacitamos cerca de 3 mil funcionários da administração; tem
também a Sabina - Escola Parque do Conhecimento, para
onde levamos trabalhos científicos e temos a participação de
162 estagiários. Portanto as dívidas do passado são coisas que
estão diluídas no dia-a-dia.
REPÓRTER - Com tantos alunos a mais, como está
a inadimplência?
Cacalano - A inadimplência está na faixa dos 18%, e o
nosso conselho avalia que ainda não é algo que chega a ser
temerário, mas o nosso departamento de cobrança interno
vem buscado os acordos, e se
realmente o aluno não tem condições de pagar, passamos para
a assistência social, que faz visitas à casa dele e depois vemos
um plano especial, para que continue os estudos. Por isso a nossa linha de trabalho é ter mais
alunos, aproveitando melhor a
nossa estrutura. A nossa mensalidade não é alta; um curso de
engenharia, por exemplo, está na
faixa dos R$ 800, e um curso de
licenciatura sai por R$ 412.

REPÓRTER - Como
está o investimento em
tecnologia na FSA?
Cacalano - Compramos
no ano passado 333 novos
computadores, foi um investimento de R$ 1,1 milhão. São
equipamentos modernos que
equipam os nossos laboratórios. Também estamos implantando um sistema integrado
que vai garantir um fluxo de
documentos mais rápido em
toda a Fundação. Na Faeng
(Faculdade de Engenharia) os
equipamentos são bons, temos
até dois robôs lá. E estamos
investindo em todos os laboratórios e acabamos de criar o
laboratório de história. Temos
até laboratórios para os cursos
de licenciatura.
REPÓRTER - O senhor
já disse que tem a intenção
de transformar a Fundação
em Universidade. Como
está esse processo?

Cacalano - Montamos no
ano passado o PDI - Plano de
Desenvolvimento Institucional, que avalia o aumento dos cursos de pós-graduação strictusensu, para doutorado e mestrado. Isso também implica em
mais investimento em pesquisa. Tudo isso é necessário para
pleitearmos o título de universidade. Depois disso temos que
buscar as autorizações. Esse
processo será discutido na próxima reunião do conselho.
REPÓRTER - Podemos dizer que este ano
será possível conseguir o
título de universidade?
Cacalano - Não, acho que
esse ano não será possível. Primeiro precisamos ter um Centro Universitário bem instituído.
A experiência que tivemos, há
uns dez anos, mostra que a pressa não é boa, temos que seguir
passo a passo. Vai depender também da minha permanecia.
REPÓRTER - Mas o senhor já foi o mais votado no
processo de eleição da Fundação no ano passado?
Cacalano - Sim, mas até
o fim de março o prefeito
Aidan Ravin (PTB) é quem
vai definir. Em geral é escolhido o mais votado, mas o
prefeito tem a prerrogativa
de escolher outro, se quiser.

Policiais militares prendem acusado
de homicídio em São Bernardo
Policiais da 2ª Cia do 40º
Batalhão de Polícia Militar
em São Bernardo, prenderam
na manhã de ontem um homem no bairro do Riacho
Grande que é suspeito de
cometer um assassinato na
madrugada do mesmo dia.
Por volta das 9hs, em patrulhamento pela Rua Rio
Grande os policiais avistaram
um homem que segundo ca-

racterísticas passadas pelo
Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) seria
o autor de homicídio. O individuo José Luis Rodrigues
Erba de 44 anos, ao perceber
a presença da viatura, tentou
evadir-se por um campo de
futebol para sair em uma viela que facilitaria sua fuga
para o interior de um matagal, a equipe formada pelos
soldados Ser ra e Geneci
acompanharam o individuo,
e conseguiram abordá-lo.
De acordo com as informações do batalhão o acusado confessou ter dado diversos golpes de faca na vítima (M.S) que era o atual
namorado de sua ex-esposa,
mas não disse onde havia
jogado a arma do crime.
Após dada voz de prisão
em flagrante o indivíduo foi
conduzido ao 4º D.P, onde
o Delegado de Plantão, Fernando Gomes Pires determinou a elaboração de auto de
prisão em flagrante.
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Vendas de carros mantém aquecido também o setor de serviços em autos
Empresa que se dedica há 18 anos no segmento de reparos, a Antares, trabalha no limite de sua estrutura
mparado pelas facilidades
do crédito e da redução do
IPI, o mercado de automóveis
superou todas as marcas de vendas no ano passado, com isso o
segmento de serviços para a área
automotiva acompanhou esse
crescimento. No caso da Antares Comércio e Serviços Automotivos, com sede em Santo André, o trabalho está sendo feito
no limite da sua estrutura. A
empresa, com 18 anos de mercado sempre atuando na região
do ABC, consegue realizar entre 150 e 170 serviços de funilaria em um mês, o que é a sua
capacidade máxima de trabalho.
Para manter o padrão de qualidade dos serviços, uma exigên-

A
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cia não apenas do cliente, mas
das grandes empresas de seguro
com as quais trabalha, a Antares
implantou uma série de diferenciais, principalmente no atendimento ao cliente. "Respeitamos
muito o cliente, damos um tratamento bom porque ele chega
à oficina com um problema, é
como quem vai ao médico, ninguém chega feliz ao consultório,
porque tem um problema. Portanto, quando recebemos um cliente, fotografamos todo o carro, fazemos uma checagem completa de todos os problemas a
serem resolvidos e contamos
com os aparelhos mais modernos do mercado para fazermos
um serviço com qualidade e com
rapidez, porque hoje essa é uma
exigência, ninguém quer ficar

Carnaval anima crianças em escolas de S. Caetano

As crianças de diversas escolas municipais de São Caetano
realizaram ontem atividades em
comemoração pelo carnaval. Nas
Escolas Municipais de Ensino
Fundamental (EMEFs), a atenção especial foi para os alunos do
1º ano, que ainda estão se adaptando à mudança da Educação
Infantil para esta nova etapa em
suas vidas escolares.
Na Segunda Escola Municipal de Ensino Fundamental (Semef), os 120 novos alunos

tiveram uma série de atividades
de acolhimento durante a semana.
Os pequenos se divertiram no
pátio com as brincadeiras lideradas por artistas circenses, enquanto seus pais conheciam os
professores e a direção da escola.
A Escola Municipal de Ensino (EME) Prof. Vicente Bastos,
os mais novos brincaram ao som
de marchinhas e tiveram seus rostos pintados, enquanto os estudantes do Ensino Médio e do
EJA relembraram marchinhas.

sem carro", avalia o proprietário
Dalton Atílio Santarelli.
O empresário comenta sobre o momento da indústria automobilística no país e a sua relação com o setor em que atua.
"Com esse crescimento da venda de autos, nosso segmento vai
bem, com a redução do IPI, o

Escola de samba de
Mauá abre o Carnaval
de Guarulhos

conseqüente aumento dos carros nas ruas e o trânsito caótico, só não bate quem tem muita sorte. Nesse cenário, quem
trabalha direitinho vai bem".
A Antares tem um compromisso de não recuperar peças e
entregar o veículo em perfeitas
condições para o cliente. "É

também uma exigência das
companhias de seguro. Eu apresento a elas as notas fiscais de
compra das peças originais, e
depois elas vêm retirar toda a
sucata, referente aos serviços realizados. Portanto não há como
usar uma peça que não seja original, isso dá credibilidade ao nos-

Vila Alice homenageia Carmem Miranda Atleta da patinação de
Mauá é pivô do
na tentativa de voltar ao grupo especial
CELSO LIMA

ALEXANDRE YORT/PMSCS

Na Semef, a brincadeira de carnaval foi realizada no pátio

Sede da empresa Antares na avenida Dom Pedro, em Santo André, que tem 5 mil metros quadrados

A escola de samba do
primeiro grupo Unidos do
Silvia Maria, de Mauá, fará
a abertura do Carnaval 2010
da cidade de Guarulhos. O
evento acontecerá na terçafeira, às 19h, na Rua Joaquina Gomes, esquina com a
Rua Senador Severo Gomes,
bairro Taboão.
ENREDO
A Unidos será a quarta
escola a se apresentar no
desfile competitivo de
Mauá, na noite de domingo,
na nova Passarela do Samba. Tanto no ABC, quanto
em Guarulhos, a agremiação
levará ao público o enredo
Água: O berço da vida.

so trabalho. Também somos clientes da Glassurit, a maior empresa no ramo de tintas automotivas, o que também dá credibilidade no acabamento".
A Antares ocupa hoje dois
galpões que juntos somam 5 mil
metros quadrados e está entre as
três maiores oficinas do ramo na
região. Santarelli, diz que ao
menos para esse ano, não há planos para expansão. "No ano passado já tivemos um crescimento
notável, e estamos mantendo o
ritmo de trabalho, mas por enquanto estamos na expectativa
da manutenção desse bom momento para o setor", conclui.
A Antares fica na avenida
Dom Pedro II, 3235, em Santo André. O telefone para contato é o 4428-1010.

O garoto Enzo Mazone, com parte da fantasia da Ala da China
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A escola de samba Mocidade
Fantástica de Vila Alice, está preparando um Carnaval com muito glamour na tetativa de que a
escola volte para o grupo especial. No ano passado a escola perdeu muitos pontos no quesito
evolução e por isso acabou perdendo a posição no grupo principal de Santo André. Este ano o
tema das alegorias e do samba
enredo faz uma homenagem a
cantora Carmem Miranda, fazendo um paralelo de sua história
com a história da própria escola
de samba, que está comemorando 30 anos de fundação.

"Fazemos essa homenagem
à pequena guerreira Carmem
Miranda e contamos também a
nossa história através do samba "Yes nós temos Samba" em
alusão a uma de suas músicas",
descreveu o vice-presidente da
escola, Alex Ventura. O Carnaval da Vila Alice é assinado pelo
carnavalesco Mauro Xuxa.
A escola entra na avenida às
3 horas da madrugada de amanhã com cerca de 280 integrantes distribuídos em 8 alas e três
caros alegóricos. "Estamos concentrando nossas forças para
evitar perder pontos na evolução, tentando deixar todos afinados", finaliza Ventura.

sul-americano feminino

A atleta Thalita Jarschel da
equipe de patinação de velocidade da cidade de Mauá, radicada temporariamente na cidade de Bogotá, Colômbia, onde,
por iniciativa própria, faz um
intenso programa de treinamento. Ela participou, no último final de semana, do campeonato
nacional mais disputado da Colombia, realizado na cidade de
Bucaramanga.. A atleta ficou
em 5º lugar nos 500 metros.
A imprensa esportiva colombiana a transformou no pivô para
a realização do campeonato sulamericano de patinação de velocidade nas categorias femininas.
Ocorre que o COI (Comitê
Olímpico Internacional) apenas
reconhece um campeonato sulamericano quando disputado,
pelo menos, por cinco países. No
caso das categorias femininas, ainda não há a confirmação do número de países necessários. O Comitê Olímpico Venezuelano COV, não autorizou a inscrição
da equipe. A participação de
Thalita representando o Brasil
é uma decisão a ser tomada até
o dia 17 de fevereiro pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

Singular comemora mais de 2,1 mil aprovações na "Festa da Vitória"
Colégio Singular e SingularAnglo Vestibulares realizaram na
quinta-feira a 6ª edição da "Festa
da Vitória" - comemoração que
tem a finalidade de comemorar
as mais de 2,1 mil aprovações
nos vestibulares 2009-2010. A
confraternização ocorreu no
Colégio Singular Santo André.
Foram convidados para o
evento todos os alunos que estudaram em 2009 nas unidades
de cursinho do Singular-Anglo
ou no terceiro ano do Colégio
Singular. Para a confraternização
com os estudantes estiveram presentes professores, funcionários,
membros da diretoria e demais
parceiros que contribuíram na
trajetória dos alunos rumo à
aprovação no vestibular.
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O professor Emanuel Santana com o aluno Guilherme Farias

