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São Bernardo

Na segunda operação com policias Militar
e Civil, Noite Tranquila reforça abordagens

E

Força-tarefa em São Bernardo aumentou efetividade nas ações por vários bairros do município.

m seu segundo fim de semana, após o reforço das
policias Militar e Civil, a operação “Noite Tranquila”, da Prefeitura
de São Bernardo, aumentou a efetividade nas ações contra a organização
de pancadões, garantindo a paz por
diversos bairros do município.
Também com o apoio das secretarias de Serviços Urbanos, Transporte e
Vigilância Sanitária, o “Noite Tranquila”,
que é liderado pela Guarda Civil Municipal (GCM), fechou o balanço deste fim
de semana (referentes aos dias 28, 29 e
30/07) com 327 pessoas suspeitas abordadas, 92 veículos vistoriados, sendo
que foram aplicadas 69 multas de trânsito, outros cinco automóveis apreendidos por infrações de trânsito, além de
outros três, reclusos por som alto.
Um dos pontos de maior intensidade da operação foi na Avenida Kennedy, no Jardim do Mar, e seu entorno.
A via, que concentra uma das mais famosas rotas de bares da cidade, foi saturada de viaturas que fizeram operações de trânsito, fiscalização de combate aos ambulantes e bloqueio com
vistas a pessoas suspeitas em veículos.
O “Noite Tranquila” também percorreu os bairros da Vila São Pedro,
Jardim Silvina, Areião, Vila Euro, Rud-

Um dos pontos de maior intensidade da operação "Noite Tranquila" foi na Avenida Kennedy, no Jardim do Mar, e seu entorno
ge Ramos, Jardim da Orquídeas, Vila Carminha, Vila Ferreira e Alves Dias.
“A ação vai buscar todos os lugares da cidade, em que a ordem não esteja sendo cumprida, sem distinção. O
planejamento está alinhado com as reivindicações de toda a sociedade de São
Bernardo e, assim, será trabalhada”, destacou o prefeito Orlando Morando.

Santo André

Reconstrução de ponte da Av.
dos Estados segue acelerado
No canteiro de obras, 18 vigas pré-moldadas estão sendo
montadas e serão instaladas sobre o rio Tamanduateí.

Mais apreensões
No restante do balanço, a força-tarefa apreendeu máquinas caça-níquel, em estabelecimentos na Rua dos Vianas e Baeta Neves. Os equipamentos foram encaminhados
no 1º DP de São Bernardo. “As abordagens dos bares e demais comércios também são intensas. Estamos garantindo a apreensão destes jogos eletrônicos irregulares”, comentou o
secretário de Segurança Urbana, Coronel Carlos Alberto dos Santos. A Prefeitura de São
Bernardo disponibiliza o 153 para atender os chamados contra a perturbação de paz.
Foram recebidas 63 ligações e todas foram atendidas.

São Caetano

Sedef dá início a Curso de Libras
para mais de 300 pessoas
A Sedef é a única secretaria voltada exclusivamente
a pessoas com deficiência no ABC Paulista.

A

Cerca de 30 pessoas estão trabalhando na obra. Ponte terá um vão de 22 metros

A

reconstrução da ponte da
avenida dos Estados realizada pelo Semasa (Serviço
Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) ocorre em ritmo
acelerado e dentro do cronograma.
Atualmente, uma importante parte
da construção se concentra no canteiro de obras, a cerca de 1 km do local
da ponte, onde as 18 vigas pré-moldadas que serão usadas para a transposição do rio Tamanduateí estão
sendo confeccionadas. A previsão é
entregar a obra em outubro.
O uso de vigas pré-moldadas garante mais segurança e agilidade na

execução da obra. No canteiro da obra,
que fica ao lado da linha férrea, na avenida Queirós dos Santos, as vigas do tipo longarinas estão sendo montadas
uma a uma com concreto armado e
aço e serão protendidas, procedimento que aumenta a resistência. Nove já
estão prontas. Cada uma tem 30 metros de comprimento. Finalizadas, elas
vão ligar as duas margens do rio.
Tal método construtivo, além de
mais rápido, é mais seguro, porque
reduz a possibilidade de imprevistos
no local da obra e evita que operários trabalhem por mais tempo sobre
o rio, diminuindo riscos de acidentes.

Sedef (Secretaria de Pessoas com Deficiência ou
Mobilidade Reduzida) de
São Caetano abriu de forma oficial a
nova edição do Curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) na segunda
(31/07), em evento realizado no Cecape (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação) Drª Zilda Arns.
O curso recebeu 322 inscrições, de
pessoas da Administração Municipal e
também da sociedade civil. “O número

de inscrições superou as nossas expectativas e o que nos deixou muito feliz foi
a participação de pessoas da sociedade
civil, sendo amigos e familiares, e, principalmente, da Administração Pública,
que dessa forma oferecerão um atendimento mais adequado às pessoas com
deficiência auditiva”, afirma o secretário
da Sedef, Cristiano de Freitas Gomes.
Atualmente, em São Caetano,
existem 8 mil pessoas com deficiência auditiva. O curso prepara os alu-

O curso recebeu 322 inscrições, de pessoas da Administração e da sociedade civil

O secretário da Sedef, Cristiano Gomes,
comandou a cerimônia de abertura do
Curso de Libras no Cecape
nos para se comunicarem com todos
os graus: o total, que no caso é o surdo, o leve, o moderado e o avançado.
O Curso de Libras se divide em cinco módulos (Básico I, II e III, Intermediário e Avançado), 12 turmas, e tem
carga horária de 40 horas para cada
módulo. Os alunos recebem apostila
gratuita e as aulas são ministradas de
segunda a sexta, nos períodos da tarde e noite, nos bairros Centro (Atende Fácil), Fundação (EMEF Senador Fláquer) e Barcelona (EMEF 28 de Julho).

