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Sabesp responde ao deputado 
Nishikawa sobre crise hídrica
No dia 15 de junho deste ano o Deputado Estadual 
Coronel Nishikawa solicitou informações sobre a 
possibilidade de crise hídrica no Estado de São Pau-
lo, através da formulação de várias perguntas enca-
minhadas para a Sabesp através do requerimento de 
informação número 667/21.
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Faculdade de Direito de SBC completa 
57 anos de Tradição e Excelência

Em 05 de outubro de 1964, foi 
criada a Faculdade de Direito de 
São Bernardo do Campo. Após 
57 anos, a autarquia segue entre 
as melhores de faculdades do Es-
tado e conta com corpo docente 
de altíssimo nível – 80% doutores 
-, além da trajetória de seus alunos 
que se tornam renomados atuan-
tes na área, mas, acima de tudo, 
pelo forte compromisso social 
com a comunidade na região.

Prefeito Orlando Morando lança 
aplicativo para locomoção de pacientes 

com mobilidade reduzida

O aplicativo de transportes ofer-
ta locomoção aos pacientes com 
mobilidade reduzida ou nula ou 
aqueles em hemodiálise com con-

forto e segurança até o destino 
de tratamento. A tecnologia está 
disponível, de forma gratuita, nas 
plataformas IOS e Android. 

Em mais uma ação inovadora associando tecnologia à Saúde, o prefeito Orlando Morando, lançou o Programa Saúde Acessível
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Desde sua criação, a Direito São Bernardo graduou mais de 16 mil estudantes, sendo que, atualmente, conta com cerca de 2160 alunos matriculados. Na Pós-Graduação, já são mais de 300 profissionais formados

 Preço da gasolina 
subiu quase 30% em 

6 meses no Brasil
De acordo com uma pesquisa do 
CUPONATION divulgada no 
início deste ano, em janeiro o Bra-
sil aparecia no ranking dos 100 
países com o litro de gasolina mais 
barato do mundo, ocupando a 71ª 
posição do ranking, - ficando entre 
os 30 países que mais pagam caro - 
ao cobrar cerca de R$4.45. 
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Tem início em SCS testes com plataforma 
de inteligência artificial para auxiliar na 
detecção precoce de lesões na mama

São Caetano é a primeira ci-
dade da rede pública do Es-
tado de São Paulo e a segun-
da do País a testar o projeto 

Linda, uma plataforma para 
detecção precoce de lesões na 
mama, por meio de inteligên-
cia artificial.

O método é indolor, sem radiação ou contato físico, e tem a capacidade de ajudar médicos a identificarem lesões
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Santo André entra 
no top 10 nacional 
de ‘Cidades Amigas 

da Internet’
Santo André segue sendo reco-
nhecida pela sua política de mo-
dernização em conectividade. 
O município entrou no top 10 
nacional no ranking “Cidades 
Amigas da Internet”.
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CORREIO POLÍTICO
Por Renato Machado (Folhapress)

A CPI da Pandemia ouviu 
ontem (15), o bacharel em direi-
to Marconny Albernaz de Faria, 
suspeito de ter atuado como lo-
bista da Precisa Medicamentos. 
A empresa é a mesma que atuou 
na venda da vacina indiana Co-
xavin para o Ministério da Saú-
de. O contrato, para aquisição de 
20 milhões de doses da Covaxin 
por R$ 1,6 bilhão, foi cancelado 
pela pasta após denúncias de ir-
regularidades na documentação. 

Segundo integrantes da co-
missão, o nome do depoente apa-
rece em uma troca de mensagens 
que cria a “arquitetura da fraude” 
para a licitação destinada à com-
pra de testes de covid-19 super-
faturados também intermediada 
pela Precisa. O vice-presidente, 
Randolfe Rodrigues, apresentou 
aos senadores diálogos em que 
Faria fala sobre burlar uma licita-
ção do Ministério da Saúde para 

“Atuou para a fraude”
Marconny de Faria prestou depoimento à CPI nesta quarta

Pedro França/Agência Senado

Marconny negou à CPI que seja lobista e que tenha atuado nessa posição

POLÍTICA

a compra desses testes. As men-
sagens, originalmente enviadas 
ao depoente por Danillo Trento, 
sócio da Precisa Medicamentos, 
sugerem uma “arquitetura ideal” 
para eliminar concorrentes. 

Ele negou que seja lobista e 
que tenha tido qualquer atua-
ção nessa posição junto à Preci-
sa. Marconny ressaltou que  se 

sentia “muito constrangido” em 
ter sua “vida íntima exposta” na 
CPI. Disse que, em 2020, teve 
contato por 30 dias com a em-
presa, as conversas se deram via 
WhatsApp e trataram de sonda-
gens que a Precisa fez para ele as-
sessorar politicamente a empresa 
em tratativas de vendas de testes 
rápido da covid-19 para a Saúde.

Por Marcelo Brandão (Agência Brasil)

O Senado aprovou ontem 
(14) um projeto de lei com-
plementar (PLP) que isenta de 
inelegibilidade os gestores que 
tenham tido contas julgadas 
irregulares sem imputação de 
débito. Assim, gestores públi-
cos cujas contas foram repro-
vadas, mas sem dano aos cofres 
públicos, poderão disputar as 
eleições com o pagamento de 
multa. O projeto agora segue 
para sanção presidencial.

De autoria do deputado 
Lucio Mosquini (MDB-RO), 
o projeto flexibiliza a norma 
atual sob a alegação de que a 
Justiça Eleitoral vem dando 
decisões contraditórias na au-

torização de candidaturas sob 
a norma vigente. Ele acrescen-
ta que a sanção por multa tem 
sido aplicada a pequenas infra-
ções que não chegariam a justi-
ficar a inelegibilidade.

Atualmente, a legislação 
veda a eleição por oito anos, 
para qualquer cargo, do ges-
tor cujas contas no exercício 
de cargos ou funções públicas 
foram julgadas, em decisão ir-
recorrível, “por irregularidade 
insanável que configure ato 
doloso de improbidade admi-
nistrativa”. 

O projeto foi aprovado por 
49 votos favoráveis e 24 con-
trários. Alguns senadores ma-
nifestaram insatisfação alegan-
do o ferimento à Ficha Limpa.

Por Luciano Nascimento (Folhapress)

O Conselho de Ética e Deco-
ro Parlamentar da Câmara adiou 
ontem (15) a decisão sobre a re-
presentação contra o deputado 
Boca Aberta (Pros-PR). O rela-
tor do parecer que pede a cassa-
ção do mandato de Boca Aber-
to, Alexandre Leite (DEM-SP), 
pediu a retirada de pauta do 
processo, com a justificativa de 
que o colegiado deve aguardar 
a definição da Mesa Diretora da 
Câmara sobre decisão do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) que 
cassou o diploma do deputado.

Segundo Leite, o processo 
que trata da decisão do TSE cor-
re em âmbito administrativo na 
Corregedoria da Câmara.

Elegibilidade para políticos 
com contas irregulares

Adiada a decisão 
sobre o deputado 
Boca Aberta

Centrão

Devolução

Avançou na Câmara

Indicação para cargo

DEM + PSL

Mais de um motivo

Manter redução

Rosário no relatório

CONVOCAÇÃO  Os 
senadores da CPI 
da Covid aprovaram, 
nesta quarta-feira 
(15), o requerimento 
de convocação de 
Ana Cristina Valle, 
ex-mulher do presi-
dente Jair Bolsonaro 
e mãe de um de seus 
filhos, Jair Renan. 
A medida provocou 
protestos dos gover-
nistas.

Em busca da retomada 
da quarentena para juí-
zes e integrantes do MP, 
o Centrão agora tenta in-
cluir policiais e militares na 
medida e encurtar o prazo 
para que esse membros 
concorram em eleições.

Além da suspensão 
pela ministra Rosa Weber, 
o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), anunciou também, 
na noite de ontem (14), a 
devolução da Medida Pro-
visória (MP) 1.068/2021.

 O projeto que estende 
até 2026 a desoneração 
da folha de pagamentos 
de 17 setores avançou na 
Câmara nesta quarta-feira 
(15). O incentivo está pre-
visto para terminar em de-
zembro deste ano.

Senadores afirmam ter 
mensagens de conversas 
entre Ana Cristina e o lo-
bista Marconny. As men-
sagens mostrariam que 
ela seria responsável por 
fazer indicações para car-
gos no governo.

Em tratativas para uma 
fusão, DEM e PSL devem 
dar lugar a um novo par-
tido que abrigará caciques 
políticos históricos, alia-
dos ferrenhos do presi-
dente e até políticos que 
romperam com ele.

Pacheco leu no ple-
nário o Ato de Devolução 
da MP e citou mais de um 
motivo para rejeitar o tex-
to, que alterava regras de 
moderação em redes so-
ciais, editado pelo presi-
dente da República.

A proposta tem o obje-
tivo de manter a redução 
nos custos de contrata-
ção de trabalhadores por 
empresas dos ramos que 
mais empregam no país. 
Deputados articulam a 
prorrogação até 2026.

Ainda ontem, o pre-
sidente da CPI, senador 
Omar Aziz (PSD-AM), pe-
diu que o ministro da CGU, 
Wagner Rosário, seja in-
cluído no relatório final da 
comissão, por, suposta-
mente, ter prevaricado.
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Sabesp responde ao deputado 
Nishikawa sobre crise hídrica

No dia 15 de junho deste 
ano o Deputado Estadual Co-
ronel Nishikawa solicitou in-
formações sobre a possibilida-
de de crise hídrica no Estado 
de São Paulo, através da for-
mulação de várias perguntas 
encaminhadas para a Sabesp 
através do requerimento de 
informação número 667/21. 
Na justificativa, o Parla-
mentar destaca que existem 
“informações de especia-
listas sobre a possibilidade 
de crise hídrica neste ano”. 
Foram elaboradas  12 pergun-
tas, dentre elas:   Qual a atual 
situação e capacidade de ope-
ração dos sistemas de abas-
tecimento, individualmente 
considerados, do Estado de 
São Paulo? E qual é a sua si-
tuação em comparação com a 
que existia em 2013-2014?

Em resposta ao Deputa-
do Coronel Nishikawa,  a 
Sabesp emitiu um “nota téc-
nica” respondendo a todas 
as indagações. Na resposta a 
pergunta destacada acima, a 
autarquia estadual respon-
deu que: “em comparação 

ao mesmo período de 2014, 
atualmente a condição de 
reserva dos mananciais é su-
perior em cerca de 30%”. 
A referida nota foi assinada 
por Dante Regazzi Pauli da 
Superintendência de Plane-
jamento Integrado destaca 
ainda que: “ a Sabesp des-
carta crise hídrica imediata”.   
Em outra resposta a empre-
sa ressalta que: “a operação e 
controle dos sistemas de abas-
tecimento é rotina de todas as 

equipes …  utilizando as me-
lhores práticas de engenharia 
por meio de sistemas infor-
matizados, bem como moni-
toramento em tempo real …” 
 Nishikawa diz que:  “ cabe ao 
meu papel como Parlamentar 
ouvir os anseios da população 
e cobrar esclarecimentos das 
autoridades competentes para 
que possamos tomar medidas 
preventivas que irão mini-
mizar ações emergenciais na 
possibilidade de uma crise”.

Caio salgado tem mais um pedido 
atendido com ampliação do CTNEN

Caio Salgado visitou o CT-
NEN – Centro de Triagem 
Neonatal e Estimulação Neu-
rossensorial, no início de seu 
mandato, e notou a urgência 
de ampliar tanto o espaço físi-
co como também o número de 
profissionais do local.  Na oca-
sião, o vereador indicou a refor-
ma sugerindo o uso do prédio 
da SEDEF – Secretaria Muni-
cipal dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência ou Mobilidade 
Reduzida, já que tal mudança, 
não comprometeria o anda-
mento dos trabalhos da Pasta 
e ambos os prédios estavam até 
então, no mesmo endereço. 

O pedido do vereador foi 
atendido. Desde a última segun-
da-feira (13), a SEDEF passou a 
atender em novo endereço, den-
tro do Atende Fácil (Rua Major 
Carlo Del Prete,651, Centro), 
local com melhor acessibilidade 
e total integração aos serviços 
municipais. A mudança da se-
cretaria integra o Programa de 
Modernização e Ampliação das 
Políticas de Inclusão das Pesso-
as com Deficiência, que prevê 

também a tão almejada amplia-
ção do CTNEN. 

“Meu sentimento é de mui-
ta alegria. O CTNEN é um 
equipamento muito precioso 
em nossa cidade e ganhará seis 
novas salas e aumentará sua 
capacidade de atendimentos 
de 2.500 para 3.500 por mês”, 
relata o vereador, emociona-
do com mais uma importan-
te conquista de seu primeiro 
mandato.

Caio Salgado, desde que 
assumiu a cadeira de vereador, 
tem visitado diversos equipa-

mentos públicos de São Cae-
tano do Sul, com o objetivo de 
fazer indicações que estejam 
de acordo com a realidade de 
cada um.

“Não faz parte do meu tra-
balho sair fazendo indicações 
aleatórias porque eu acho que 
seria bom, provavelmente a 
minha ideia não iria de encon-
tro com a real necessidade do 
equipamento. Por isso, eu faço 
questão de visitar e conversar, 
para levar comigo demandas 
que realmente farão a diferen-
ça naquele lugar”, explica.
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São Caetano recebe inscrições para eleição de 
membros da sociedade civil no Conselho de Cultura

O Edital de Chamamento 
para a 6ª Eleição do Conselho 
Municipal de Política Cultural 
de São Caetano do Sul (Concult) 
teve o prazo prorrogado. A par-
tir de segunda-feira (20/9), serão 
aceitas novas inscrições para o 
preenchimento de 18 vagas de re-
presentação da sociedade civil no 
Conselho. A candidatura e o voto 
são exclusivos para munícipes.

As vagas serão preenchidas por 
um representante e o seu suplente 
para cada um dos segmentos: te-
atro, dança, música, audiovisual 
(cinema, vídeo e cultura digital), 
artes visuais (fotografia, grafite, ar-
tes plásticas, artesanato, desenho), 
literatura, culturas tradicionais, 
diversidade cultural, e Patrimônio 
e Memória.  

A inscrição deve ser feita na 
sede da Secult (Av. Goiás, 600, 
4º andar, Bairro Santo Antônio), 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h, até 1º/10. O candidato deve-
rá apresentar a identidade e levar a 
documentação exigida no Edital 
nº 001 - Secult/Concult/2021, 
publicado em 10/02 no Diário 
Oficial da cidade (diariooficial.
saocaetanodosul.sp.gov.br), em 
envelope lacrado. 

O edital, com todos os ter-

mos e condições de participação, 
está disponível também no Mapa 
Cultural: http://mapacultural.
saocaetanodosul.sp.gov.br/proje-
to/3860. Atenção: as inscrições já 
efetivadas permanecerão válidas. 
Não há necessidade de novo envio 
da documentação.

Condições de participação
Para ser conselheiro no Con-

cult, é preciso ser morador de São 
Caetano ou comprovar víncu-
lo cultural com o município há 
pelo menos dois anos, podendo 
ser membro de associação, sin-
dicato, sociedade organizada, 
agrupamento ou ainda ser artista 

independente.  A função de conse-
lheiro é voluntária e não remune-
rada, com mandato de dois anos, 
permitida uma reeleição. O De-
creto Municipal n. 11.681/2021 
suspendeu a realização do proces-
so eleitoral, com a data do pleito 
prevista inicialmente para o dia 
10/04, por força do agravamento 
da crise sanitária em todo o País 
pela Covid-19, prorrogando o 
mandato dos conselheiros nome-
ados em fevereiro de 2019.  

O novo calendário pode ser 
consultado no Diário Oficial Ele-
trônico publicado em 13/09. O 
resultado preliminar será divulga-
do a partir de 08/10. 

Diadema realiza Conferência 
de Igualdade Racial amanhã

Uma gestão feita para o 
povo e com o povo. Este tem 
sido um dos pilares do atual 
mandato do prefeito José de 
Filippi Júnior e tem resultado 
numa série de ações consolida-
das sempre com a participação 
direta da população.

Amanhã das 8h30 às 14h, a 
cidade terá mais uma oportu-
nidade de decidir os próximos 
passos da administração pú-
blica durante a VI Conferên-
cia Municipal de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial 
de Diadema.

O evento, que acontece 
na Câmara Municipal, é or-
ganizado pela Coordenadoria 
de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial e pelo Con-
selho Municipal de Promoção 
da Igualdade Racial.

Durante a Conferência se-
rão eleitos os novos membros 
do Conselho Municipal de 
Promoção de Igualdade Ra-
cial para o biênio 2021/2023, 
além dos delegados e delega-
das para as conferências Re-
gional e Estadual da Igualdade 
Racial.

Márcia Damaceno, coordenadora de Igualdade Racial da Prefeitura de Diadema (Dino Santos)
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Santo André entra no top 10 nacional 
de ‘Cidades Amigas da Internet’

Santo André segue sendo 
reconhecida pela sua política de 
modernização em conectivida-
de. O município entrou no top 
10 nacional no ranking “Cidades 
Amigas da Internet”, ocupando 
atualmente a sétima colocação. O 
levantamento é uma realização da 
empresa de consultoria em tele-
comunicações Teleco, juntamente 
com a Associação Brasileira de 
Infraestrutura para Telecomunica-
ções (Abrintel) e a Conexis Brasil 
Digital, e foi divulgado nesta ter-
ça-feira (14).

No último ano, a cidade já ha-
via sido destaque no ranking por 
ter sido o município com a evolu-
ção mais significativa em relação à 
edição de 2019, passando da 98ª 
colocação para a 16ª, representan-
do um ganho de 82 posições de 
um ano para o outro. Neste ano, o 
ganho foi de mais nove posições.

A boa colocação demostra que 
Santo André é uma das cidades 
mais habilitadas a receber a tec-
nologia 5G. Tal evolução se deve, 
principalmente, pela atualização 
das leis para incentivar a implanta-
ção de infraestrutura de telecomu-
nicações. Também neste sentido, 

Santo André passou a disponibi-
lizar licenciamento digital de in-
fraestrutura de telecomunicações, 
por meio da plataforma Acto.

Outro destaque de Santo An-
dré é o programa “Conecticidade”. 
Entre outros aspectos, esta iniciati-
va vem atuando para que o muni-
cípio seja um laboratório aberto de 
soluções para cidades inteligentes, 
em parceria com universidades, 
startups e empresas inovadoras. 
Nesta perspectiva, inclusive, o Par-
que Tecnológico de Santo André, 
por meio do Hub de Inovação, 
estimula esse atores no desenvolvi-
mento de soluções tecnológicas e 
inovadoras para desafios tecnoló-

gicos industriais.
Esta é a 6ª edição do Ranking 

Cidades Amigas da Internet, que 
tem como objetivo identificar, 
dentre os 100 maiores municípios 
brasileiros, aqueles que mais esti-
mulam a oferta de serviços de tele-
comunicações no Brasil, por meio 
da elaboração de políticas e ações 
públicas que incentivem e facili-
tem a instalação de infraestrutura 
necessária à expansão destes servi-
ços. Para a composição do ranking 
são avaliadas as restrições, burocra-
cia, prazo e onerosidade para a im-
plantação de Estações Radio Base 
(ERBs) e Redes (Subterrâneas ou 
aéreas).

Município saltou nove posições em relação a 2020 e ficou na sétima colocação
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Equipe ambiental de 
Ribeirão Pires resgata Saruê 

de cima de um poste
O Departamento de Prote-

ção à Fauna e Bem Estar Ani-
mal, ligado à secretaria de Meio 
Ambiente, Habitação e Desen-
volvimento Urbano, resgatou 
um Saruê (espécie de Gambá) 
que estava em cima de um poste. 
A ação ocorreu nesta quarta-fei-
ra, dia 15, no Bairro Roncon. O 
animal está bem e já foi levado 
de volta ao seu habitat natural.

Um munícipe que avistou o 
animal acionou a equipe, que se 

dirigiu até o local para realizar o 
salvamento. Após o resgate, com 
apoio da veterinária e do biólogo 
do departamento, foi analisada 
a situação do animal, que não 
apresentava nenhum ferimento.

Para salvamentos, resgates 
e entregas voluntárias de ani-
mais selvagens e exóticos, os 
telefones do departamento são: 
4824-4197 ou 97211-1112, 
esse segundo também atende 
por WhatsApp.
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Prefeito Orlando Morando lança aplicativo para 
locomoção de pacientes com mobilidade reduzida

Em mais uma ação inovadora 
associando tecnologia à Saúde, 
o prefeito de São Bernardo, Or-
lando Morando, lançou, nesta 
quinta-feira (16/09), o Programa 
Saúde Acessível. O aplicativo de 
transportes oferta locomoção aos 
pacientes com mobilidade redu-
zida ou nula ou aqueles em hemo-
diálise com conforto e segurança 
até o destino de tratamento na 
rede municipal. A tecnologia está 
disponível, de forma gratuita, nas 
plataformas IOS e Android.

“Com este novo modelo de 
transporte de pacientes, vamos 
ofertar mais qualidade para o 
atendimento de pessoas com de-
ficiência de locomoção ou que 
estejam passando pelo proces-
so de hemodiálise. Além de ser 
mais seguro, o programa propor-
cionará custo menor aos cofres 
públicos, já que não será preciso 
manter uma frota municipal. O 
motorista busca o paciente em 
casa, vai direto para o local de tra-
tamento, sem escalas para buscar 
outros pacientes, o que gera mais 

comodidade, mais segurança, 
menor tempo de descolamento e 
um atendimento mais humaniza-
do”, observou o prefeito Orlando 
Morando.

Secretário de Saúde de São 
Bernardo, Dr. Geraldo Reple So-
brinho explica que para ter acesso 
ao serviço, os pacientes devem 
ser avaliados e cadastrados por 
meio da Central de Regulação do 
Transporte – a solicitação deve 

ser feita após preenchimento de 
formulário na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de referência do pa-
ciente. “Todo paciente que neces-
site de hemodiálise é elegível para 
o Saúde Acessível, bem como 
aqueles que precisem de reabilita-
ção ou tratamento em outros mu-
nicípios, como consulta e exames, 
desde que tenham mobilidade 
reduzida ou nula, cadeirante ou 
não”, completou.

Programa Saúde Acessível garante o transporte dos munícipes até o 
local de tratamento com conforto e segurança de forma mais ágil
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Semasa abre inscrições para 
projeto de educação ambiental, 

audiovisual e empreendedorismo
Jovens de Santo André que 

possuem entre 15 e 29 anos, resi-
dentes na Vila de Paranapiacaba 
e na região do bairro Condomí-
nio Maracanã, podem participar 
gratuitamente do projeto Água, 
Câmera e Ação, uma iniciativa 
do Semasa (Serviço Municipal de 
Saneamento Ambiental de Santo 
André) para oferecer cursos pre-
senciais de audiovisual, percepção 
ambiental e empreendedorismo. 
As inscrições já estão abertas e po-
dem ser realizadas até 30 de setem-
bro, por meio do site www.semasa.
sp.gov.br/aca.“Esta é mais uma im-
portante iniciativa para contribuir 
com a formação de cidadãos com-
promissados com o meio ambien-

te, possibilitando ainda que jovens 
possam desenvolver habilidades  
para trabalhar com o audiovisual, 
por meio da educomunicação, o 
que gera oportunidades de empre-
go e renda”, afirma o superinten-
dente do Semasa, Gilvan Junior.

Durante 18 meses, serão reali-
zados 13 cursos, divididos em três 
módulos de formação: Percepção 
ambiental, educomunicação e au-
diovisual (I); Recursos hídricos, 
sensibilização ambiental e lingua-
gem cinema-documentário (II); e 
Empreendedorismo digital (III). 
As cargas horárias são, respectiva-
mente, de 35h, 100h e 40h. Após 
a conclusão dos cursos, haverá en-
trega de certificado.
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São Caetano inicia testes com plataforma de inteligência 
artificial para auxiliar na detecção precoce de lesões na mama

São Caetano é a primeira ci-
dade da rede pública do Estado 
de São Paulo e a segunda do País 
a testar o projeto Linda, uma pla-
taforma para detecção precoce 
de lesões na mama, por meio de 
inteligência artificial e utilizando 
imagens térmicas. O projeto ini-
ciou nesta quinta-feira (16/9) e 
seguirá em teste até o fim do mês 
na UBS Moacir Gallina - a equipe 
de ginecologia do município passa 
por treinamento para utilização do 
equipamento.

O método é indolor, sem ra-
diação ou contato físico, e tem 
a capacidade de ajudar médicos 
a identificarem lesões na mama, 
fortalecendo a capacidade de diag-
nóstico. O exame é simples, dura 
poucos minutos e a imagem vai 
imediatamente ao médico para 
avaliação.

“Nossa intenção é aumen-
tar ainda mais, e de forma cada 
vez mais precoce, o acesso das 
mulheres a exames que auxiliem 
na detecção de lesões na mama. 
Recentemente adquirimos um 
mamógrafo digital de última gera-
ção, sendo São Caetano a segunda 
cidade do Brasil a utilizar este mo-
delo, que, entre vários benefícios, 

permite a realização de um exame 
a cada cinco minutos”, destacou o 
prefeito Tite Campanella.

O deputado estadual Thiago 
Auricchio, que também partici-
pou do evento, afirmou que São 
Caetano “é exemplo e está sempre 
na vanguarda da Saúde”. 

De acordo com o secretário de 
Saúde, Danilo Sigolo, disponibi-
lizar os testes na atenção primária 
aumenta a possibilidade de rastre-
ar milhares de mulheres que dia-
riamente passam por atendimen-
to. “A UBS é a porta de entrada 
para toda rede de atenção à Saúde 

do município. Poder agregar a in-
teligência artificial como suporte 
para detecção de lesões na mama 
em diversos pontos da cidade vai 
agilizar o diagnóstico precoce, 
além de atender um número gran-
de de pacientes de forma rápida e 
simples.”

Cerca de 20 segundos após 
captar a imagem da mama pelo 
exame de Termografia Mamária, 
o médico já consegue visualizar e 
analisar a imagem pelo computa-
dor e, se necessário, encaminhar a 
paciente para exames mais com-
plexos.
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Nada de encher demais a taça! 
Combinado?

Para que a bebida possa ser 
apreciada da melhor maneira 
a taça de vinho precisa ter um 
considerável espaço vazio. Te-
nha em mente que o correto é 
completar cerca de 1/3 da ca-
pacidade da taça, caso contrá-
rio vamos ter alguns proble-
mas na degustação.

- É praticamente 
impossível girar o vinho, 
para oxigená-lo e expan-
dir seus aromas.

- O vinho vai acabar 
esquentando de tão cheia 
a taça.

- Corremos o risco de 
derramar o vinho.

- Vai ser impossível 
inclinar a taça para obser-
var a cor, lágrimas e suas 
características.

- Não fica nada ele-
gante tendo uma taça pesada 
pela quantidade excessiva, princi-
palmente quando temos que andar 
com ela na mão.

E já que estamos nesse tema vai 
mais uma dica: Nunca segure a taça 
pelo bojo.

Nunca é demais saber:

- As denominadas uvas ameri-
canas, que são encontradas em fei-

ras e supermercados, também viram 
vinhos no Brasil, mas são classifica-
das como vinhos de mesa suave.

- As uvas vitis vinifera (também 
chamadas uvas finas) são uma 

espécie menor e tem casca mais 
grossa. Utilizadas nos vinhos 
europeus, e de qualidade bem 
superior.

Nossa Sugestão
O espanhol de Valen-

cia, Murviedro Colec-
cion Syrah, é produzido 
exclusivamente com a 
casta Syrah. Vinho de 
um vermelho profun-
do com tons violáceos. 
Aroma intenso de frutas 
vermelhas, amoras e gro-
selha. Paladar cheio, den-
so, com presença firme 
da fruta sendo indicado 
para acompanhar refei-
ções com carnes de caça, 

pratos condimentados e 
queijo de cabra. Serve-se entre 

16 e 18C. Na Bodega Pastore (11) 
9.9604-7743 seu valor: R$ 69,00.

Tintos e Tantos Outros
o sabor e o saber do vinho

Humberto Domingos Pastore

“Cabelo cheio de cachos procura xampu de uva”
Fernanda Inaba
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São Caetano de Pernambuco
poderia ser nossa 4ª cidade-irmã

Humberto Domingos Pastore

 Poucos sulsancaetanenses 
sabem, mas São Caetano do 
Sul possui três cidades-irmãs 
e todas elas ficam na Itália. 
Esses acordos assinados entre 
as prefeituras têm como obje-
tivo a cooperação econômica, 
cultural e educacional, entre 
outros itens sociais.

A primeira cidade-irmã de 
São Caetano do Sul é Thiè-
ne, nome que, aliás, consta 
no brasão do município, a 
segunda é a de Vittório Ve-
neto, ambas assinadas pelo 

ex-prefeito Walter Braido. A 
terceira cidade-irmã, Iglesias 
(na Sardenha) foi assinada no 
governo do ex-prefeito Luiz 
Tortorello.

Mais recente foi firmada 
uma carta de intenções para 
que o município de Perugia, 
também na Itália viesse a ser 
cidade-irmã, mas pelo que apu-
ramos não teve sequencia.
São Caetano Pernambucana

Até 11 de setembro de 1928 
a São Caetano pernambucana 
era uma vila de Caruaru, quan-
do foi desmembrada e ganhou 
a condição de município. A 

São Caetano, de São Paulo só 
se desmembrou de Santo André 
em 1948, e como não poderia 
continuar com o nome de uma 
cidade já existente, recebeu o 
apêndice “do Sul”.

Termino esta matéria com 
uma sugestão. Por que não ter 
uma cidade brasileira como co-
-irmã de nossa São Caetano do 
Sul. O intercâmbio com esta 
São Caetano rural seria um ga-
nho extraordinário para nossa 
população. As duas cidades ga-
nhariam com a troca de expe-
riência e de informações sobre 
realidades tão diversas.

GCM de São Caetano detém homens por 
roubo de celular e agressão doméstica 
nos bairros Santo Antônio e Boa Vista
A GCM (Guarda Civil Mu-

nicipal) de São Caetano do Sul 
deteve dois homens que rou-
baram um celular e dinheiro 
de um adolescente na Avenida 
Goiás, no Bairro Santo An-
tônio, na tarde de terça-feira 
(14/9). A ocorrência foi enca-
minhada à Delegacia Sede e os 
dois homens permaneceram à 
disposição da Justiça pelo fla-
grante do roubo.

O roubo aconteceu por 
volta das 13h, na Avenida 
Goiás, quando dois homens 
de 20 anos roubaram o celular 
e dinheiro de um adolescente. 
Os dois indivíduos tentaram 
fugir logo após o roubo, mas 

foram apreendidos.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Já na quarta-feira (15), a 

GCM deteve um homem de 45 
anos, por violência doméstica. 
Por volta das 9h, a Rotam (Ron-
das Táticas com Apoio de Mo-
tocicletas) realizava rondas pelo 
Bairro Boa Vista, quando de-
parou-se com um homem agre-
dindo uma mulher, com socos e 
chutes. Ao notar a aproximação 
dos GCMs, o indivíduo saiu cor-
rendo e acabou detido em pou-
cos metros, sendo conduzido 
posteriormente à Delegacia de 
Defesa da Mulher, onde perma-
neceu à disposição da Justiça.

Alunos dos cursos de costura do SENAI/Sebrae de Ribeirão Pires concluem formação
A Secretaria de Educação de 

Ribeirão Pires entregou nesta 
quinta-feira, dia 16, certificação 
simbólica de conclusão de curso 
aos alunos das formações gratuitas 
na área de costura oferecidas em 
parceria com o SENAI/Sebrae. 
Desde o início da pandemia do 
coronavírus, em 2020, essas foram 
as primeiras turmas de qualifica-
ção profissional a participarem de 
atividades presenciais promovidas 
no Centro de Formação Professor 

Paulo Freire.
Por meio da parceria com a 

Secretaria de Educação da cidade, 
os moradores aprenderam noções 
básicas – teoria e prática – nos cur-
sos “Aprenda a Confeccionar Ves-
tidos” e “Aprenda a Costurar em 
Tecido Plano e Malha”. Parte das 
inscrições foi destinada a pessoas 
em situação de vulnerabilidade ca-
dastradas nos Centros de Referên-
cia de Assistência Social – CRAS 
do município.

“A Secretaria de Educação 
recebeu a missão de fortalecer a 
formação dos moradores no âm-
bito profissional, ampliando as 
oportunidades de crescimento 
dessas pessoas. Uma honra dar iní-
cio a esse novo trabalho ao lado de 
instituições renomadas, o SENAI 
e o Sebrae, que com certeza irão 
agregar muito conhecimento e 
abrir portas aos alunos”, explicou a 
secretária de Educação de Ribeirão 
Pires, Rosi Ribeiro de Marco.
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FDSBC completa 57 anos 
de Tradição e Excelência

Em 05 de outubro de 1964, 
foi criada a Faculdade de Direito 
de São Bernardo do Campo. Após 
57 anos, a autarquia segue entre as 
melhores de faculdades do Esta-
do e conta com corpo docente de 
altíssimo nível – 80% doutores -, 
além da trajetória de seus alunos 
que se tornam renomados atuan-
tes na área, mas, acima de tudo, 
pelo forte compromisso social 
com a comunidade na região.

Por meio da Assistência Jurí-
dica Gratuita, implementada há 
mais de 20 anos, realiza trabalho 
de cidadania por meio de diversas 
atividades. Dentre elas, Orienta-
ção Jurídica, Escritório-Escola, 
Juizado Especial Cível e CEJUSC 
(Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania) e o Direito 
na Palma da Mão. 

“São quase 60 anos de FDSBC 
e podemos, com orgulho, afirmar 
que é uma honra apoiarmos a so-
ciedade com os atendimentos da 
Assistência Jurídica, além oferecer 
o melhor no ensino jurídico, com 
um corpo docente qualificado e 
grade curricular de extrema rele-
vância. Além disso, contamos com 
servidores dedicados a promover 
um serviço profícuo e humaniza-
do”, comenta o diretor e professor 
Rodrigo Gago Barbosa. 

Com o intuito de tornar o 
campus um espaço mais con-
fortável e inclusivo para todos, a 
Direito São Bernardo passa por 
uma reforma na qualos espaços, 
desde a entrada, auditórios, pátios 
e outros, tiveram reformas para 
modernizar e ratificar a constan-
te dedicação da Faculdade com a 

acessibilidade e inclusão.
Desde sua criação, a Direito 

São Bernardo graduou mais de 
16 mil estudantes, sendo que, 
atualmente, conta com cerca de 
2160 alunos matriculados. Na 
Pós-Graduação, já são mais de 300 
profissionais formados. E, com 
muito orgulho, a FDSBC recebe 
dos alumnis, o maior legado da 
instituição, notícias sobre êxito em 
concursos, carreiras acadêmicas, 
além das mais diversas áreas jurídi-
cas e correlatas.

Pós-Graduação 
O aprimoramento do conhe-

cimento técnico-científico tam-
bém se estabelece nos bancos 
escolares da Faculdade de Direi-
to de São Bernardo do Campo. 
Os cursos de Pós-Graduação 
que compreendem aEspeciali-
zação “Lato Sensu”, aperfeiço-
amento, atualização e extensão 
universitária, tiveram início em 
1991. Com o mercado de tra-

balho cada vez mais exigente, o 
profissional de Direito precisa 
se manter atualizado e qualifi-
cado. Dessa maneira, disponibi-
lizamos cursos que contam com 
temáticas variadas, modalidades 
presencial e online com curta ou 
longa durações. 

Para celebrar ainda mais este 
trabalho, o Curso de Diversida-
des e Inclusão Social: Cidada-
nia e Direitos Fundamentais foi 
indicado ao renomado Prêmio 
Innovare, concorrendo na cate-
goria de “Justiça e Cidadania”. 
Integrar esta premiação vai ao 
encontro da missão da FDSBC, 
que é fomentar a equidade de 
gênero e valorização do ser hu-
mano. 

Algumas premiações
A Ordem dos Advogados do 

Brasil avalia periodicamente fa-
culdades e universidades que ofe-
recem o curso de Direito e premia 
as melhores colocadas com o “Selo 
de Qualidade OAB Recomenda”. 
A avaliação é realizada com base 
no índice de aprovação dos estu-
dantes de cada instituição nos Exa-
mes de Ordem e no conceito obti-
do no Enade (Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes). 

A Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo possui todos 
os selos já entregues (2001, 2003, 
2007, 2011, 2016 e 2019), além 
de ser a única instituição de ensino 
classificada no Grande ABC.A 
FDSBC recebeu, em 2019, o sex-
to selo OAB consecutivo.

Saiba mais sobre a Direito 
SBC em: www.direitosbc.br

Instituição alia ensino de qualidade com atuação 
social à comunidade em São Bernardo

Diretor e professor Rodrigo Gago Barbosa

Dia Nacional do Sorvete 
com receitas saborosas

No próximo dia 23 de setem-
bro, é comemorado o Dia Nacio-
nal do Sorvete. A data selecionada 
pela ABIS (Associação Brasileira 
das Indústrias de Sorvete), é fes-
tejada pelo aumento de vendas no 
período, considerando o final do 
inverno e a chegada de altas tem-
peraturas. Saboroso e refrescante, 
o sorvete é uma das sobremesas 
prediletas do brasileiro e, segundo 
a nutricionista do Oba Hortifru-
ti, Renata Guirau, quanto menos 
ingredientes presentes no rótulo, 
melhor é o produto.

 “Os sorvetes industrializados 
podem levar ingredientes manti-
dos no estoque por longo prazo, 
como essências, corantes, aroma-
tizantes, emulsificantes, gorduras 
hidrogenadas entre outros aditivos 
artificiais que não possuem nu-
trientes”, ressalta.

O sorvete caseiro apresenta-se 
como boa opção para quem gosta 
da sobremesa, mas pretende cum-
prir a meta nutricional e ainda cui-
dar da saúde. Em sua preparação, é 
possível balancear a quantidade de 
açúcar e utilizar alimentos frescos, 
como frutas selecionadas, leite e 
creme de leite.

O preparo caseiro do sorvete 
pode ser feito em um processador 
ou batedeira e não requer expe-
riência prévia. Com facilidade, é 
possível adicionar frutas verme-
lhas, mexerica, banana, manga, 
abacaxi, coco, hortelã, acerola, 
abacate, mamão e melancia.

Em comemoração ao Dia Na-
cional do Sorvete e para aliviar o 
calor de forma nutritiva, a nutri-
cionista indica três receitas fáceis e 
práticas com frutas saudáveis e de 
sabores marcantes.
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GCM de Mauá prende suspeito 
de realizar furtos de cabos em 
escolas e unidades de saúde

Em ronda realizada entre o 
Jardim Rosina e a Vila Magini, 
a GCM (Guarda Civil Munici-
pal) de Mauá prendeu na noite 
desta quarta-feira 15/09) um 
homem que era procurado pela 
justiça. 

Os agentes da ROMU 
(Rondas Ostensivas Munici-
pais) abordaram A. L. S. em 
atitude suspeita e encontraram 
na bolsa dele ferramentas, que o 

levaram a admitir que praticava 
furtos de fiações de cobre em 
prédios públicos como escolas e 
unidades de saúde. 

Em março deste ano ele já 
havia sido detido por esses mes-
mos crimes. 

O homem foi encaminhado 
ao 1ª DP (Delegacia de Polí-
cia) de Mauá, onde foi lavrado 
o B.O. e em seguida levado de 
volta ao sistema prisional.

Em março deste ano homem já havia 
sido detido pelo mesmo crime 

Tráfico de entorpecentes
O Comandante do Vigési-

mo Quarto Batalhão de Polícia 
Militar Metropolitano – Diade-
ma– SP, Tenente Coronel PM 
Hélio Patrício Júnior, informa 
que na noite de 14de setembro 
de 2021, a equipe de policiais 
militares da ROCAM durante 
o patrulhamento pelo bairro 
Vila Conceição,avistou um veí-
culo Ford/Fiesta na via pública 
ocupado por um casal e uma 
criança, onde o condutor ao 
perceber a presença da viatura 
policial tentou se evadir efetu-
ando uma manobra pela contra-
mão de direção da via, sem êxi-
to, foram abordados. Efetuada a 

busca pessoal aos averiguados, 
nada de ilícito foi encontrado, 
porém na vistoria veicular, foi 
localizado um saco plástico pre-
to, contendo em seu interior, 
diversos tipos de drogas:(4,3 kg 
de cocaína 1,476 kg maconha e 
222 gramas de crack). 

A ocorrência foi apresenta-
da ao Delegado de plantão no 
3ºDistrito Policial de Diadema, 
o qualregistrou o Boletim de 
Ocorrência por Tráfico de En-
torpecentes, permanecendo o 
autor/condutor à disposição da 
justiça.Veículo apreendido por 
falta de licenciamento, testemu-
nha (esposa) liberada.

Doria anuncia 
programa Pró SP 
com recorde de 
investimentos
 O Governador João Doria 

apresentou nesta quarta-feira 
(15) o Pró SP (www.prosp.
sp.gov.br), um programa com 
estimativa recorde de R$ 47,5 
bilhões em investimentos até 
2022. 

O pacote prevê 8 mil obras 
e geração de 200 mil empre-
gos. Para o próximo ano, o or-
çamento do Estado prevê in-
vestimentos da ordem de R$ 
25 bilhões, além de mais R$ 
22,5 bilhões que estão sendo 
ou serão aplicados em 2021.

“É o maior programa de 
obras da história do Estado 
de São Paulo. O Pró SP nas-
ce grande, do tamanho de São 
Paulo e do Brasil, gerando 
oportunidades, empregos, be-
nefícios e melhor qualidade 
de vida”, afirmou Doria. “Isso 
é fazer política pública e so-
cial. Gerar benefícios e opor-
tunidades para que todos 
os municípios de São Paulo 
tenham desenvolvimento e 
prosperidade.”

Endomarketing é uma estra-
tégia de marketing institucional 
voltada para ações ou conjunto 
de ações internas na empresa. É 
também chamado de Marketing 
Interno e visa melhorar a imagem 
da empresa entre os seus colabo-
radores; essas ações são destinadas 
a melhorar o relacionamento in-
terno e bem-estar dos colabora-
dores, culminando em uma equi-
pe motivada, coesa, e reduzindo 
o turnover. O objetivo central do 
Endomarketing é focar nas pesso-
as para gerar resultados. São ações 
com a finalidade de promover a 
interação do funcionário junta-
mente com a empresa, criando 
métodos motivacionais, eventos, 
treinamentos, valorizações e ativi-
dades do gênero.

Endomarketing é uma fer-
ramenta que deve ser utilizada 
para promover a composição das 
estratégias de todos os setores da 
empresa com a meta de melho-
rar a qualidade do serviço e do 
produto. É importante para os 

funcionários estarem comprome-
tidos com os rumos e objetivos da 
empresa.

Sem uma comunicação efi-
ciente entre os setores é provável 
que os colaboradores não fiquem 
bem informados e acabam pas-
sando dados incorretos, incom-
pletos ou imprecisos para outros 
setores ou até mesmo para clien-
tes, o que acabará gerando con-
flitos internos ou insatisfação do 
consumidor, causando assim a 
desmotivação dos colaboradores.

Outro fator determinante 
para o bom emprego e sucesso do 
Endomarketing consiste na alta 
direção estar diretamente envolvi-
da na sua implantação e continui-
dade, gerando formas de controle 
e estabelecendo metas e critérios 
compatíveis com o perfil de cada 
colaborador.

Implante o Endomarketing 
em sua empresa ou se você for um

colaborador comprometido, 
sugira a implantação em sua em-
presa.

Endomarketing – Ações Internas
Francisco do Amaral Campos Neto



Sexta-feira, 17 de Setembro de 2021 Cotidiano 11

Sehal realiza curso sobre 
Segurança dos Alimentos

Reconhecido pela qualidade 
dos cursos que oferece, o Sehal 
(Sindicato das Empresas de 
Hospedagem e Alimentação do 
Grande ABC) dá continuidade 
à sua agenda de cursos presen-
ciais e gratuitos neste semestre. 
Os temas atendem às principais 
demandas e o interesse dos em-
presários e empregados de ba-
res, restaurantes e hotéis, entre 
outros estabelecimentos.

Em parceria com a Betel Se-
gurança dos Alimentos o curso 
Reduza os Desperdícios e Au-
mente a Lucratividade da sua 
Empresa será realizado dia 27 
de setembro (segunda-feira), 
das 18h às 20h. O Sehal fica 
localizado na Rua Laura, 214, 
Vila Bastos, Santo André. As 
inscrições têm vagas limitadas. 
Para o presidente do Sehal, Beto 
Moreira, a parceria com uma 
empresa com reconhecimen-
to no mercado é uma garantia 
para os associados. “A capaci-
tação com qualidade é um di-
ferencial que oferecemos para 
as empresas do setor na nossa 

Região”, acrescenta.
A coordenadora de projetos 

da Betel, Amanda Juliani, vai 
destacar os principais pontos 
sobre como evitar o desperdício 
está diretamente relacionado ao 
ganho de custos. Entre os temas 
serão abordados Qualidade dos 
Produtos; Estratégias Inteligen-
tes; Processos e Colaboradores.

O programa será realizado 
atendendo os protocolos de se-
gurança como distanciamento, 
disponibilização de álcool gel e 

uso de máscara.  Inscrições e ou-
tras informações pelo telefone 
(11) 4994-2866 ou WhatsApp 
11 9 5699-2255. Acesse www.
sehal.com.br

SERVIÇO
Tema: Reduza os Desperdí-

cios e Aumente a Lucratividade 
da sua Empresa

Data: 27 de setembro
Horário: 18h
Local: Sehal – Rua Laura, 

214 – Vila Bastos, Santo André

Programa será realizado com a Betel, empresa de renome e especializada

Preço da gasolina subiu quase 
30% em 6 meses no Brasil

 O segundo semestre de 2021 
foi oficialmente marcado com 
uma maior estabilização da pan-
demia e mais pessoas voltando às 
rotinas de antes da quarentena, le-
vando mais carros às ruas. Tendo 
em mente que o Brasil enfrenta 
uma grande crise quando o as-
sunto é gasolina, o CUPONA-
TION, plataforma de descontos 
online, reuniu informações sobre 
líquido no Brasil e no mundo. 

De acordo com uma pesquisa 
do CUPONATION divulgada 
no início deste ano, em janeiro 
o Brasil aparecia no ranking dos 
100 países com o litro de gasolina 
mais barato do mundo, ocupan-
do a 71ª posição do ranking, - fi-
cando entre os 30 países que mais 

pagam caro - ao cobrar cerca de 
R$4.45. 

Sabendo que nas últimas se-
manas o preço do combustível 
vem crescendo de forma expo-
nencial e chegou a bater R$7 o 
galão em algumas cidades brasi-
leiras, a plataforma de descontos 
reestruturou o ranking, com a 
ajuda da empresa de estatísticas 
Numbeo, levando em conta desta 
vez os países que pagam mais caro 
primeiro.

Atualmente, o Brasil está no 
54º lugar dessa lista, em que os 
cidadãos precisam desembolsar 
em média R$5,72 a cada 1L, com 
o valor do combustível subindo 
cerca de 28,54% no período de 6 
meses.

Lei sancionada em agosto de 
2021 trouxe a previsão de que a 
citação (ato que comunica o réu 
acerca do processo movido em 
face dele) deverá ser feita prefe-
rencialmente por e-mail.

Trata-se de importante no-
vidade, pois a citação era feita 
normalmente por carta ou por 
oficial de justiça. A citação por 
e-mail ainda depende de regula-
mento do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ. Haverá um banco 
de dados para cadastro dos e-
-mails das empresas públicas e 
privadas.

Ao receber uma citação do 
Poder Judiciário por e-mail, a 
empresa terá 3 dias para respon-
dê-la confirmando o recebimen-
to. O prazo processual terá iní-
cio no 5º dia útil subsequente à 
resposta do e-mail. Não havendo 
resposta ao e-mail, o juiz man-
dará que a citação seja feita por 
carta ou oficial de justiça, sujei-
tando a empresa a multa de 5% 
do valor da causa, exceto se hou-
ver justo motivo a ser apresen-
tado na primeira oportunidade 

em que a empresa se manifestar 
no processo.

É importante, conforme se 
vê, a boa gestão do e-mail ca-
dastrado no banco de dados 
do Poder Judiciário, de modo a 
evitar prejuízo. Procedimentos 
e protocolos precisarão ser esta-
belecidos para lidar com a nova 
realidade, a qual visa dar celeri-
dade e eficácia ao processo civil.

Realmente, no mundo atu-
al, com o processo eletrônico 
em franca utilização, a rápida 
conversão de audiências pre-
senciais em virtuais, decorrente 
da pandemia, totalmente sem 
sentido manter-se o “tradicio-
nalismo” da citação por oficial 
de justiça, pessoalmente, com 
entrega em papel, quando bem 
se sabe que o sistema sempre foi 
falho de modo a permitir que o 
réu se ocultasse para impedir a 
progressão do processo. Todas 
as pessoas têm e-mail ou mídias 
sociais, não se justificando mais 
este gargalo que é um dos maio-
res entraves à razoável duração 
do processo.

Citação por e-mail exigirá adequação do empresário
Agilização dos processos judiciais

Dr. Paulo Hoffman                www.paulohoffmanadvogados.com.br   
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Dinnal & Dorival Lançamento Modão 
e Romantismo com “Só uma palavra”
Sheila Justiniano

A dupla Dinnal & Dori-
val chegam com força total 
nas plataformas digitais, com 
muito modão e romantismo. 
A dupla vem se destacando 
nas paradas de sucesso e lan-
çam “Só uma Palavra” de au-
toria do próprio Dorival. Essa 
canção faz parte do Projeto 
“DE ALMA E CORAÇÃO” 
e traz na melodia uma decla-
ração de amor feita por te-
lefone. A produção musical 
ficou a cargo do maestro PI-
NOCCHIO e produção de 
vídeo CALANGO FILMES.

Biografia
Dinnal & Dorival são uma 

dupla sertaneja formada pelos 
irmãos Ladislau Júnior e Do-
rival e na ativa desde o início 
dos anos 80.

Ambos cresceram ouvindo e 
seguindo os passos do Pai Ladis-
lau e dos tios João e Neno, que 
formavam o TRIO SERESTEI-
ROS DO BRASIL, na cidade 
de Presidente Prudente.

Além de participarem e 
vencerem vários festivais de 
música sertaneja, gravaram 
seu primeiro LP em 1985. Até 
o ano de 2007 já haviam gra-
vado 3 LPs, 5 CDs e nesse pe-
ríodo participaram de muitos 
programas de televisão, entre 
eles, ESPECIAL SERTANE-
JO, apresentado por Marcelo 
Costa na tv Record, VIOLA 
MINHA VIOLA, apresen-
tado por Inezita Barroso na 
TV Cultura, Clube do Boli-

nha - onde também partici-
param da Caravana de shows 
do programa juntamente com 
o apresentador Bolinha -, 
programa 8 SHOWS BAN-
DEIRANTES, apresentado 
por Sérgio Reis e Luís Vieira 
e uma série de outros progra-
mas regionais pelo Brasil.

Após o último trabalho, 
lançado em 2007, a dupla resol-
veu fazer uma pausa na carreira 
e os irmãos seguiram caminhos 
profissionais diferentes.

Fundação do ABC lança 
concurso de boas práticas 
entre unidades de saúde
A Fundação do ABC lançou 

neste segundo semestre de 2021 
o Programa “Feito pela Gente”. 
Trata-se de um projeto inter-
no que busca dar visibilidade às 
inovações e boas práticas imple-
mentadas na Mantenedora, no 
Centro Universitário Faculdade 
de Medicina do ABC, nos hos-
pitais e em todas as demais uni-
dades gerenciadas. A partir de 
um concurso anual, a iniciativa 
facilitará o acesso e a troca de in-
formações entre todos os serviços 
da FUABC, hoje localizados em 
diferentes regiões do Estado – 
desde a Região Metropolitana até 
o Interior do Estado e a Baixada 
Santista.

O objetivo principal é a va-
lorização das ações inovadoras, 
cases de sucesso, boas práticas e 
das iniciativas pioneiras de cada 
unidade da FUABC que fazem 
a diferença no dia a dia de traba-
lho, além do compartilhamento 
com o grupo de gestão da enti-
dade. Podem ser inscritas ações 
com impacto direto na assistên-
cia, mas também são relevantes 
os projetos ligados ao quadro de 

colaboradores, sustentabilidade, 
responsabilidade social, capaci-
tação profissional, orientação da 
população para a prevenção de 
doenças e promoção da saúde, 
entre tantos outros temas. O im-
portante é que a iniciativa esteja 
em desenvolvimento na unidade 
da Fundação do ABC, trazendo 
resultados positivo. 

Cada unidade da FUABC, 
assim como o Centro Universitá-
rio FMABC e a própria Mante-
nedora, poderá encaminhar uma 
ação em andamento, em formato 
de artigo. Uma comissão compos-
ta por membros do Conselho de 
Curadores da Fundação do ABC 
estará responsável por analisar os 
três melhores trabalhos inscritos.

 Hoje, o nosso artigo é moti-
vacional. Mas, por que Priscila?

Porque cada dia mais, es-
tamos vendo pessoas ficando 
incrédulas. Talvez por achar 
que nada acontece como deve-
ria ser. Ou porque tudo o que 
aprendemos não se faz jus ao 
que deveria ser correto. Atual-
mente, o cenário é de injustiça, 
demora, burocracia, indecisão, 
incertezas, medo do que virá... 
Enfim, a vida hoje é constituída 
do que?

Afinal, o amanhã realmente 
ninguém sabe e, de fato pode 
ser aquilo que menos imagina-
mos ou lutamos para conquis-
tar e ver. No entanto, nem tudo 
está perdido porque se há vida, 
há luta e por tanto há a esperan-
ça. E, como dizem: essa é a últi-
ma que morre. Está respirando?

Então, agradeça e continue 
nadando...

A felicidade não é eterna, 
mas a dor também não. Se ate-

nha ao te faz estar bem consigo 
mesmo, o seu termômetro é a 
sua paz de espírito. Não somos 
perfeitos, e nem tudo sempre 
pode dar certo. Mas, a sabedo-
ria está em saber lidar com as 
situações ruins e os dias maus, é 
saber virar o jogo com uma pa-
lavra mágica chamada resiliên-
cia. Pra crescer, dói. Pra amadu-
recer, também dói. Como você 
lida com essa dor é o que faz a 
diferença na sua vida e também 
na de quem está ao seu redor.

Só não espere que alguém 
mude pra você mudar porque 
a sua esperança pode fadar a 
frustração, então nunca colo-
que a responsabilidade da sua 
esperança nos outros. E, pra 
finalizar... Esperança não sig-
nifica esperar; e sim representa 
a âncora da firmeza que te leva 
a acreditar em dias melhores e 
ainda que não a tenha, olhe pra 
frente. Você vai voltar a sorrir! 
Acredite. 

Enquanto há vida há esperança

Priscila Cardoso              pricardoso.midia@hotmail.com


