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EDITORIAL

É hora de se cuidar
Santo André comemora 468 anos nesta quinta-feira
(8) em meio à maior crise sanitária da história. Desde
o início da pandemia de covid-19, em março do ano
passado, o país contabiliza 340,8 mil óbitos, dos quais
1.550 no município. Com tantas famílias enlutadas
devido à perda de entes queridos sem qualquer
despedida, há pouco o que comemorar – é até bom que
não se comemore mesmo, uma vez que, neste momento,
com a morosidade na vacinação, o distanciamento social
é a única medida capaz de frear o contágio.
Ocombateaesseinimigoinvisívelaolhonuéumaverdadeira
batalha. Há quem diga que a pandemia de covid-19 pode ser
considerada a 3ª Guerra Mundial, dado o número de mortos
e os estragos feitos na economia global, os quais certamente
levarão anos para que sejam remediados.
Nesse sentido, é pertinente que este Suplemento de
Aniversário conte a história do andreense Miguel Garofalo,
um dos mais de 25 mil homens que integraram a Força
Expedicionária Brasileira (FEB), divisão que lutou na Itália
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juntamente com as tropas aliadas durante a Segunda
Guerra Mundial (1939-1945).
Mesmo diante do horror da batalha, Garofalo – e também
seus companheiros da FEB – não perdeu a humanidade,
dividindo provimentos com a faminta população local e
dando tratamento digno aos prisioneiros de guerra. É um
verdadeiro herói brasileiro.
Não por acaso, ao receber a vacina contra a covid-19,
em janeiro, a filha do ex-combatente, Marisa Garofalo,
afirmou que, para seu pai, ser imunizado é como “vencer
a Terceira Guerra Mundial”. Marisa tem razão. No lugar
das forças armadas da Alemanha nazista está um vírus
sorrateiro, implacável e mortal.
Assim como Garofalo, há um verdadeiro exército de
profissionais da Saúde na linha de frente de combate à
pandemia. Porém, no lugar de armas, médicos e enfermeiros
carregam gorros, capotes, máscaras, macacões, luvas.
Incansáveis, muitas vezes deixam de lado o contato com
a própria família para salvar vidas, nem sempre nas
condições mais adequadas.
No 468º aniversário de Santo André, é preciso agradecer
a esse exército, e a melhor forma de fazê-lo é manter o
distanciamento social, usar máscara, higienizar as mãos
e se cuidar. Quem sabe daqui a algum tempo possamos
comemorar não só o aniversário da cidade, mas também a
vitória sobre esse inimigo silencioso.
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PARABÉNS
ANDRÉ
468 ANOS DE MUITAS HISTÓRIAS PARA CONTAR
E UM INCRÍVEL SHOPPING PRA AMAR.

#

EU SOU SANTO ANDRÉ.
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NO CAMINHO
CERTO

Prefeito Paulo Serra enfrenta
um dos maiores desafios neste
2º mandato: fazer Santo André
sobreviver à pandemia
Após colocar a casa em ordem nos primeiros quatro
anos de mandato, o prefeito Paulo Serra agora corre contra
o tempo para salvar vidas em meio à crise sanitária que
assola o mundo. Em entrevista ao Diário Regional, Serra
destaca os avanços nas políticas públicas, a transformação
da área da saúde e os desafios que estão à frente.
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Ao analisar seu primeiro mandato e o plano de governo, ficou
alguma área aquém do projetado
inicialmente?
No primeiro mandato, consegui
mos colocar a casa em ordem e imple
mentar um novo modelo de gestão
que qualificou o serviço público e mu
dou a cara da cidade. Conseguimos
avançar em Infraestruturas, com o
maior pacote de obras concentrado
em uma única gestão, em Educação,
com 10 novas creches, em Saúde,
com 25 equipamentos entregues,
além de potencializar o desenvolvi
mento econômico e recuperar o pro
tagonismo de Santo André.
O sr. teve expressiva votação
para este segundo mandato. Foi
surpresa o número de votos? A que
atribui sua recondução ao Paço?
A votação expressiva foi o reconhe
cimento da nossa gente a este novo
modelo de gestão. Foi uma surpresa
e ao mesmo tempo uma honra ser re
conduzido com tamanha aprovação.
Uma responsabilidade que assumo
com muito respeito e dedicação. Nes
tes primeiros quatro anos consegui
mos resgatar o orgulho do andreense
em viver a sua cidade. Tiramos im
portantes obras do papel, resgata
mos símbolos históricos e, mesmo no
momento mais desafiador da nossa
história, com a pandemia da covid19,
Santo André se estruturou e virou
referência no combate ao novo coro
navírus, com hospitais de campanha
que são destaques no mundo todo.
Em balanço dos primeiros
quatro anos, quais os avanços que o
sr. destaca nas áreas de saúde (antes da pandemia), desenvolvimento, mobilidade, segurança?
Santo André avançou em políticas
públicas de qualidade, que transfor
maram a vida da nossa gente. Esta
mos entregando dez novas creches,
com capacidade para 320 alunos. Me
dida que possibilitou zerar a fila por
vagas. Demos um salto de qualidade
na merenda oferecida aos alunos e
vamos expandir o ensino integral às
nossas crianças. A Saúde de Santo
André foi transformada pelo pro

grama Qualisaúde. Foram 25 equi
pamentos entregues modernizados,
revitalizados e com aparelhagem de
primeira. Um fortalecimento ao SUS
que está fazendo diferença neste mo
mento, alta demanda pelo Sistema de
Saúde e de combate à pandemia.
Com as contas saneadas, con
seguimos recuperar a credibilidade
da cidade o que possibilitou buscar
recursos para tirar importantes
obras do papel, como a duplicação
do Viaduto Adib Chammas, a canali
zação do Córrego Cassaquera, o pro
grama Rua Nova, que trouxe mais de
200 km de asfalto novo, entre tantas
outras ações.
Santo André também investiu em
tecnologia e inovação e foi premiada e
reconhecida como Cidade Inteligente.
Também criamos o programa Escola
de Ouro, idealizado pela Ana Carolina,
que preside voluntariamente o Fundo
Social de Solidariedade, e que oferece
capacitação profissional a milhares
de andreenses. Geração de emprego,
renda e novas oportunidades para os
andreenses.
Como o sr. analisa o relacionamento com a Câmara em seu
primeiro mandato?
O relacionamento com a Câmara
se dá de maneira próxima e saudável.
Contamos com apoio dos vereadores
na aprovação de importantes pro
jetos, que colocaram fim, por exem
plo, aos problemas de abastecimento
do município e à dívida histórica do
Semasa. É uma relação de diálogo
e construção para que Santo André
continue neste caminho certo para
um futuro seguro.
Em sua opinião, qual o diferencial dos dois mandatos?
O primeiro mandato foi momen
to de realmente sanear contas e recu
perar o desenvolvimento da cidade,
que estava estagnada e devastada
financeiramente. Conseguimos re
verter este cenário e colocar Santo
André de volta no caminho certo. O
segundo mandato começou com o
maior desafio da história da nossa ci
dade, impactado pela pandemia.
continua ä
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Nossa prioridade, agora, é salvar vidas e garantir que nenhum
andreense fique sem atendimento
médico, meta esta que estamos cumprindo com muito esforço. Também
estamos empenhados em conseguir
o máximo de doses de vacina para
imunizar a nossa gente com celeridade, para que possamos vencer esta
guerra de maneira efetiva.
Minimizar danos também é foco
das nossas ações. Por isso, aporte
de pacotes de auxílio e medidas socioeconômicas são focos de nossa
atuação. Ao longo do último ano,
distribuímos mais de 300 mil kits do
Merenda em Casa, para garantir a segurança alimentar das crianças, que
não estão frequentando presencialmente às aulas na rede municipal. Temos para o mandato atual três pilares
prioritários de atuação: Saúde, Educação e Geração de Emprego e Renda,
que serão setores fundamentais para
o cenário pós-pandemia.
O social ganhou grande des
taque nesta época de pandemia.
Quais ações destaca e quais os
avanços conquistados nos últimos
quatro anos?
O Fundo Social de Solidariedade,
capitaneado pela Ana Carolina, vêm
desenvolvendo um trabalho brilhante, que fez grande diferença na
vida das famílias de Santo André,
sobretudo àquelas mais vulneráveis.
O programa Escola de Ouro, com cursos de qualificação profissional, vai
formar mais de 10 mil pessoas para
atuar e empreender em áreas como
Construção Civil, Panificação, Costura, Gastronomia, Beleza, entre
outras. Também criou o Moeda Verde
que, em parceria com o Semasa, troca
lixo reciclável por alimentos frescos,
com atuação em 17 núcleos comunitários da cidade.
Também criamos o projeto
Costurando com Amor, que produziu
700 mil máscaras de tecido, distribuídas nas comunidades, dando oportunidade de renda às costureiras da
cidade. Projeto este que está sendo
retomado agora, com novas inscrições. As Lojas Solidárias também
bateram recorde de arrecadação de
doações de alimentos, roupas, produtos de limpeza e outros itens que são
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distribuídos a quem mais precisa. O
Moeda Pet, outra ação em parceria
com Banco de Alimentos e Banco de
Rações, também troca garrafas Pet
por ração animal e vem ajudando
na sustentabilidade e no bem estar
animal em Santo André. Ações como
estas estão assegurando dignidade e
qualidade de vida neste momento tão
delicado da maior crise sanitária da
nossa história.
Com o início da pandemia houve
forte pressão na área da saúde. Como
o sr. vê o setor em relação à estrutura
antes, durante e póspandemia?
Desde o primeiro dia de gestão,
Santo André se estruturou na Saúde
para garantir dignidade, humanização e qualidade nos nossos equipamentos. Isso fez total diferença
quando eclodiu a pandemia. Quando
começamos a observar os primeiro
casos em outros países, antes mesmo da chegada do vírus ao Brasil e
à nossa cidade, iniciamos um planejamento de enfrentamento da covid-19. Levantamos hospitais de
campanha (Pedro Dell’Antonia, Bruno
Daniel e UFABC), criamos leitos de
UTI, ampliamos a nossa capacidade
hospitalar instalada e nos tornamos
referência mundial em cuidar de pessoas, ganhando inclusive destaque na
imprensa internacional pela nossa
infraestrutura. Tomamos medidas
importantes com testagem em massa
em sistema drive-thru, que foram
transformados agora em pontos de
vacinação. Estrutura que nos permite
chegar a marca de cerca de 120 mil
pessoas vacinadas na cidade, destacando Santo André acima da média
estadual e nacional. Vamos seguir em
busca de mais vacinas e da garantia
de controle do vírus, para salvar vidas
e minimizar danos.
A pandemia pegou o mundo de
surpresa. Em sua opinião, como
os municípios podem preparar a
rede de saúde para eventuais novas
pandemias?
Com planejamento e gestão. Diretrizes que adotamos é que faz com
que nosso sistema de saúde resista
ao colapso, garantindo um SUS fortalecido é fundamental na preservação
de vidas. Investir na Saúde Pública e
valorizar os heróis da Saúde têm fei-

to grande diferença nesta luta diária
para combater este vírus tão mortal.
A educação tem sido impacta
da fortemente com a quarentena.
Como vê o ensino neste período e
quais ações planeja para reduzir os
prejuízos dos alunos nesse período?
A Educação é, sem dúvida, uma
das grandes prioridades do nosso
governo. Desde o início da pandemia,
adotamos o ensino à distância para
os nossos alunos. Distribuímos chips
para facilitar o acesso à internet, estamos adquirindo tablets, criamos o
programa Merenda em Casa, e estruturamos ferramentas pedagógicas
para que nossos alunos tenham acesso ao conteúdo e sigam evolutivos.
Não vejo, no curto prazo, um sistema que não seja o ensino híbrido. Até
que todos os profissionais de Educação estejam vacinados e a pandemia
sob controle, a volta às aulas 100%
presencial está fora de cogitação.
Nosso compromisso é com a vida.
O sr. é novamente presidente do
Consórcio Intermunicipal ABC e,
inclusive, reunificou os municípios
na entidade. Como vê a questão da
regionalidade nos períodos pan
demia e póspandemia?
A união de esforços entre as sete
cidades nunca se fez tão necessária
quanto neste momento. A tomada de
decisões de forma colegiada no combate à pandemia tem sido fundamental para conseguirmos passar por este
período mais crítico da pandemia. A
atuação do Consórcio tem sido fundamental para os avanços na conquista
de doses de vacina a na ampliação de
leitos de UTI para garantir que as cidades consigam resistir à pandemia.
Esta atuação também será necessária
no pós-pandemia, quando precisaremos reverter as perdas e recuperar a
economia. Vamos trabalhar para que
esta união se solidifique ainda mais e
se intensifique.
Quais desafios o sr. acredita que
terá neste segundo mandato?
O maior desafio é garantir que
Santo André resista à covid-19. É
atravessarmos a pandemia com o
menor número possível de vidas perdidas, com capacidade de atendimento médico e, principalmente, garantir
a vacinação da nossa gente o quanto

“

Santo André
deixou para
trás um período
sombrio de descuido
e estagnação,
reencontrando
protagonismo e
desenvolvimento.
E este caminho é o
qual deve trilhar, com
muito trabalho sério
antes. Superado este desafio inicial e
emergencial, temos de recuperar as
perdas educacionais e socioeconômicas, trabalhando sobretudo para
resgatar a economia, gerar emprego
e renda e garantir novas oportunidades para a nossa gente.
Qual Santo André o sr. projeta
para este novo mandato?
Pensamos Santo André pelos
próximos 30 anos. Planejamos uma
cidade inteligente, inovadora, tecnológica e inclusiva, para que as ações
definidas hoje, ecoem nos próximos
anos. Santo André deixou para trás
um período sombrio de descuido e
estagnação, reencontrando protagonismo e desenvolvimento. E este
caminho é o qual deve trilhar, com
muito planejamento e trabalho sério,
que vem mudando a cara da cidade e
transformando a vida da nossa gente.
Qual mensagem deixa para a
população neste aniversário?
Santo André vai resistir! Se eu
pudesse dar um presente para a nossa cidade, para cada andreense, sem
dúvida seria vacinar toda a nossa
gente. Por isso, não vou medir esforços para garantir novas doses e ampliar a imunização. Porém, até que
consigamos avançar neste cenário,
peço a todos que se cuidem. Unidos,
somos mais fortes do que o vírus.
Com cuidado, respeito e amor à vida
vamos vencer, de uma vez por todas,
a guerra contra o novo coronavírus.
Diário Regional

UM HERÓI
ANDREENSE

Arquivo Pessoal

Miguel Garofalo é um
dos mais de 25 mil homens
que integraram a FEB,
divisão que lutou na
Segunda Guerra Mundial

Garofalo posa ao lado do busto em homenagem ao Marechal Mascarenhas de Moraes

O andreense Miguel Garofalo foi um dos cerca de 4
mil idosos acima de 90 anos
que, em fevereiro, se vacinaram contra a covid-19
no município. Enquanto
exibia com orgulho o cartão
que atesta a imunização, a
filha Marisa comemorava:
“É mais uma vitória do meu
pai. É como vencer a Terceira Guerra Mundial.”
No caso de Garofalo, a
comparação a um possível
terceiro conflito militar global
não se deve apenas aos efeitos
devastadores do novo coronavírus. O andreense de 99
anos é um dos mais de 25 mil
homens que integraram a For-

O pracinha chegou à Itália
em junho de 1944, quase
dois anos depois de o Brasil
declarar guerra à Alemanha
nazista. Em 1939, o governo
brasileiro decretara neutralidade do país em relação ao
conflito, mas a posição mudou
em agosto de 1942. Pesaram
para a decisão a pressão dos
Estados Unidos após a ofensiva japonesa a Pearl Harbor e
a série de ataques do submarino alemão U-507 a navios
mercantes brasileiros, causando mais de 600 mortes.
Entre a declaração e o envio
de tropas à Europa passaramse quase dois anos, tempo
necessário para o presidente
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ça Expedicionária Brasileira
(FEB), a divisão que lutou na
Itália juntamente com as tropas aliadas – grupo liderado
por França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética
– durante a Segunda Guerra
Mundial (1939-1945).
Garofalo participou da
Batalha de Monte Castello,
travada na Itália contra a
Linha Gótica – defesa alemã
que, ao ser vencida, permitiu aos aliados avançar rumo
ao Norte do país. A operação
durou de 24 de novembro
de 1944 a 21 de fevereiro de
1945 e custou caro à FEB,
com mais de 400 baixas, das
quais 103 no último ataque.

Getulio Vargas costurar com
os Estados Unidos um acordo
para reaparelhamento das
Forças Armadas brasileiras,
formar a FEB e treinar seus
oficiais nos EUA. O distintivo,
que tinha uma cobra fumando
cachimbo, surgiu como provocação aos que diziam ser mais
fácil uma cobra fumar do que
o país entrar na guerra.
Garofalo desembarcou na
Itália duplamente pressionado. Não bastasse a inexperiência dos combatentes brasileiros,
a geografia montanhosa e o
inverno mais rigoroso em 50
anos, o andreense tinha origem ítalo-brasileira – é filho
de imigrantes originários de

Benevento, cidade localizada
no sul do país.
Porém, a fluência em italiano ajudou na comunicação
com a população local. “Nossa
farda era igualzinha à dos
alemães. Quando o pessoal
viu, fomos alvo de tudo quanto é xingamento. Saí da formação e fui lá (conversar). ‘Não
somos tedeschi (alemães). Sou
filho de italianos’”, recordou o
pracinha, em entrevista concedida em 2018 por ocasião
da exposição “O Brasil na 2ª
Guerra Mundial: Uma batalha pela vida”, realizada pelo
Instituto Professor Antônio
Carlos Lopes, em parceria
com o Exército Brasileiro.
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“O rapaz retrucou: ‘Você está aqui
para guerrear contra seu pai?’ Respondi, firme: ‘A pátria do meu pai
é a Itália, mas a minha é o Brasil’”,
prosseguiu Garofalo. Nos nove meses de presença da FEB na Itália, os
pracinhas escreveram páginas heroicas e imprimiram um “jeito brasileiro
de batalhar”, expresso no tratamento
humanista dado aos prisioneiros de
guerra e na divisão de provimentos
com a faminta população local.
Ao todo, 460 homens da FEB
morreram na Itália e quase 3 mil
foram feridos em combate ou sofreram acidentes, entre os quais Garofalo, que foi atingido pela explosão
de uma granada e lançado a uma distância de quatro metros. O pracinha
teve de caminhar 40 km até chegar
ao pronto socorro mais próximo.
Garofalo foi operado em Lucca, cidade localizado na região da Toscana.
Permaneceu hospitalizado durante
três meses antes de receber autorização para retornar ao Brasil. “Embarquei no navio juntamente com
um soldado de Blumenau (SC). Entrei
chorando. O soldado me perguntou
por que eu chorava, já que estávamos
voltando para casa. Respondi que uma
lágrima era de ‘contenteza’ e outra era
de tristeza, por não saber se reencontraria meus amigos”, recordou.
ENCONTRO
De volta ao Brasil, Garofalo foi
internado em um hospital no Rio de
Janeiro. “Chegaram alguns oficiais,
que nos questionaram sobre como
tinha sido (a campanha) na Itália.
Contei tudo. Mais tarde, eu descobri
que um deles era o próprio Getulio
Vargas, que me agradeceu por ter
derramado sangue pela pátria.”
O pracinha retornou a Santo André, mas ainda haveria tempo para
mais uma “aventura”: três dias depois, foi preso por insubordinação.
“Não sabia que deveria me apresentar
ao quartel de minha cidade. Fiquei na
cadeia, mas fui liberado dias depois”,
recordou. Como não poderia deixar
de ser, o reencontro com a mãe foi
emocionante, sobretudo porque havia chegado a ela a informação de que
tinha perdido os braços e a visão.
Garofalo retomou a profissão de
mecânico de máquinas, casou-se e
constituiu família formada atualmente por quatro filhos, oito netos
e oito bisnetos. Outro feito foi ter
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Reprodução/O Brasil na 2ª Guerra Mundial: Uma batalha pela vida

“

Garofalo em Aparecida (esq.), antes do embarque para a Itália, e em recuperação no hospital de Nápoles (dir.)

fundado em 1963, juntamente com
outros 600 pracinhas, a Associação dos Ex-combatentes do ABCDMRR, criada com o objetivo de
prestar assistência aos brasileiros
que combateram na Segunda Guerra Mundial e a suas viúvas.
Com sede em Santo André, a
entidade abriga biblioteca e museu militar. Seu acervo é composto
de cerca de 300 objetos usados em
vários momentos das forças armadas brasileiras. Garofalo presidiu a
associação por quase duas décadas,
mas está afastado das atividades.
Quem a dirige é o filho, Kiko Garofalo. Em respeito e homenagem
ao pai, Kiko não usa a mesa da presidência. “Só me sentarei ali quando o seu Miguel morrer”, garantiu.
A vacina contra a covid-19 foi
um alívio para a família. Afinal,
Miguel Garofalo – que tem Alzheimer em estágio inicial – pertence ao grupo de risco para a
doença e se manteve em isolamento durante a pandemia. Kiko
espera que a crise sanitária acabe
e que o pai possa finalmente voltar
a frequentar a associação. “Preservar a memória dos combatentes é
preservar um capítulo importante
da história do Brasil”, concluiu.

Chegaram alguns oficiais, que nos
questionaram sobre como tinha sido (a
campanha) na Itália. Contei tudo. Mais
tarde, eu descobri que um deles era o
próprio Getulio Vargas, que me agradeceu
por ter derramado sangue pela pátria
Angelica Richter/Especial para o Diário Regional

Acervo de museu é composto de 300 objetos usados pelos brasileiros
Diário Regional

AMOR AOS
ANIMAIS

Com bichos de pelúcia
como pacientes, a pequena
Ana Lucia já dava mostras
de como seria seu futuro
Ana Lucia Ferreira Oliveira
Meira desde pequena já dava
sinais de como seria seu futuro.
Aos 3 anos de idade conhecia to
dos os bichos do livro ‘Animais de
A a Z’ e a caçula de três filhos da
dona Vera Lúcia e do senhor An
tonio fazia dos bichos de pelúcia
seus primeiros pacientes. “Eu
enrolava faixas e colocava gases
neles, dava injeções, brincando
que eles estavam doentes e que
eu os atendia”, lembra.
Aos 8 anos, depois de muito
insistir com sua mãe, ganhou
seu primeiro cãozinho: Skiper.
Companheiro de todas as
horas, o melhor amigo viveu
com a jovem Ana Lucia por 16
anos. Era seu fiel escudeiro, in
clusive quando ela, de posse de
toda a sua mesada, comprava
salsicha para distribuir aos
animais abandonados.
A vida passou e veio a fa
culdade. A certeza do curso es
colhido e a paixão pela medicina
veterinária impulsionavam as
muitas horas de estudo, está
gios desde o segundo mês de
faculdade e as viagens até a
capital paulista. “Sabia o que
eu queria. Já tinha em mente
meus objetivos e planos e com
a conclusão do curso coloquei
os em prática”, conta.
Nessa trajetória deu aulas,
coordenou cursos e atuou em
sua clínica, com consultas e
cirurgias. Tem, ainda, o trabalho
Diário Regional

voluntário na causa animal e
nas ações e campanhas de doa
ção de medula óssea.
Dividir a vida profissional
com a família é outra tarefa im
posta a mulheres empreendedo
ras, o que não foi diferente com
Ana Lucia. Casada com o tam
bém veterinário Rodrigo Meira
e mãe do garoto Marco Antonio,
a carreira ganhou ainda mais de
safios com o convite, em 2017,
para assumir o Departamento
de Vigilância à Saúde, da Prefei
tura de Santo André.
Junto com a responsabi
lidade de comandar um órgão
de extrema importância den
tro da Secretaria de Saúde
veio mais uma vez a vontade
de aprendizado e o MBA tor
nou a médica veterinária,
Mestre em Saúde Pública.
À frente do departamento
colocou em prática vários proje
tos voltados à proteção animal,
com destaque para o exitoso
programa de castração animal,
com mais de 10 mil animais cas
trados de forma segura e total
mente gratuita para moradores
do município.
Além das 300 castrações
gratuitas por mês, a cidade pos
sui um Castramóvel, unidade
adquirida por meio de sua
atuação junto ao Ministério da
Saúde, além da feira de adoção
Eu Amo, Eu Adoto, implemen
tada em 2017, que já totalizou

mais de 1.500 adoções.
Trabalhou na criação, em
junho de 2019, do Departamen
to de Proteção e BemEstar Ani
mal, junto a Secretaria de Meio
Ambiente, órgão que comple
mentou o trabalho realizado.
Entre as ações e programas
implementados, estão o Moe
da Pet, com a troca de garra
fas plásticas por ração para
cães e gatos, e os chamados
Pet Parques e Pet Praças, es
paços cercados onde tutores
podem soltar da coleira seu
animal de estimação.
No aniversário da cidade a
agora vereadora Dra. Ana Vete
rinária  eleita no ano passado
 diz ter ciência dos resultados
alcançados, mas sabe que de
safios precisam ser ainda ven
cidos e, por isso, coordenou
junto a demais vereadores da
causa animal da região a criação
do Grupo Técnico da Proteção
Animal no Consórcio do ABC.
“Os problemas são regionais e
as soluções, consequentemente,
passam por ações envolvendo

Divulgação

Ana e seu pet Lobinho, resgatado das ruas há anos:
“a proteção animal nunca foi um fardo. É minha vida”

os sete municípios”, destaca.
Ana Lucia ressalta que os
pilares educação de tutores,
castração e rigidez nas leis e
penalizações a maus tratos
são a saída para acabar ou
minimizar a violência contra

animais domésticos e silves
tres. “Trabalho para isso,
pois a proteção animal nun
ca foi um fardo, um peso, um
mote de campanha. É minha
vida, antes mesmo de eu me
formar.”

8 de abril de 2021
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A VOZ DOS RIOS

Menina dos olhos do biólogo
Sandro Nicodemo é o projeto que
documenta expedição pelo rio Tietê

O currículo do andreense Sandro
Nicodemo é extenso: educador am
biental, formador de Agentes Socio
ambientais Mirins; atuação no Insti
tuto Holos21  Transdisciplinaridade
em Tempo Real e no Instituto iBiosfe
ra  Conservação & Desenvolvimento
Sustentável, entre outros trabalhos,
todos focados na área ambiental.
O amor pela natureza é nato nesse
biólogo, que começou atuar no setor
ainda no primeiro ano de faculdade do
curso de Tecnologia Ambiental, no Se
nai Mario Amato, em 2001, por meio
do Diretório Acadêmico Zona Verde.
“Hoje estou envolvido no Programa
Novo Rio Pinheiros, como Coordena
dor Socioambiental em duas regiões
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(Ribeirão Jaguaré e Córrego Cordeiro).
Estou como gestor da Casa Viva Lilás
Fabiana Oliveira  Santo André; estou
vicepresidente do Coletivo NASA; e
Coordenador de Produção do projeto
Dona Claquete, o qual visa produzir
20 minidocumentários sobre coleti
vos do ABC que atuem com direitos
humanos”, afirma.
Entretanto, a menina dos olhos do
biólogo hoje é o projeto que documen
ta uma expedição pelo Rio Tietê. “A voz
dos Rios” é o projeto mais lindo e re
cente, iniciado em 2021, com a primei
ra expedição realizada entre os dias 25
e 27 de janeiro. Tudo começou quando
levei o chef de cozinha Patrick Bragato
para realizar trabalho de cozinheiro em

um cliente, em novembro de 2020. Na
época, eu ainda trabalhava como mo
torista de aplicativo, e conversamos
bastante durante a viagem. Bragato
comentou que gostaria de fazer um
“mochilão” pelo Rio Tietê, na mesma
época eu apresentava o programa de
entrevistas no Facebook e YouTube
chamado ‘Rios de Santo André’. Achei
que poderíamos unir nossas vonta
des e realizar uma grande expedição.
Convidei algumas pessoas especiais e
ativistas na causa dos rios para compor
a equipe em dezembro e conseguimos
realizála em janeiro, iniciando no dia
do aniversário da cidade de São Paulo.
A expedição será transformada em um
documentário, o qual teve seu teaser
lançado em live entre alguns partici
pantes, realizada no último dia 25, na
Semana da Água.”
n BILLINGS
Ao falar da represa Billings, Sandro
afirma que existem “lindos trabalhos”
sendo desenvolvidos, como o IPH (Índice de Poluentes Hídricos), coordenado
pela professora Marta Marcondes, da
USCS, além de outras organizações da
sociedade civil, como o Movimento em
Defesa da Vida (MDV), que luta pela
defesa das águas na região. Para o bió
logo, Santo André, mesmo com suas
limitações, ainda é a cidade que mais
fiscaliza e cuida do seu manancial. “Po
rém, entendo que a Billings precisaria
de mais atenção do Consórcio Inter
municipal ABC, por exemplo, assumin
do uma ação integrada entre as cidades
banhadas pelo reservatório”, destaca.
Segundo o andreense, existe um
problema crônico no ABC, que é o con
flito histórico entre meio ambiente X
habitação. “Nenhuma prefeitura pos
sui um plano claro de como atuar no
tema, apesar de existir legislação espe
cífica para o cuidado com a represa, o
que poderia minimizar o impacto das
ocupações das margens no reservató
rio, caso fosse praticada.”
Sandro Nicodemo destaca que há
situações gritantes, que podem vir a
causar impactos ambientais negativos,
como a tentativa para que seja imple
mentado um Porto Seco na região de
Paranapiacaba. “O local sofreria grande
devastação, soterramento de nascen
tes e impactos sociais imensuráveis.
O licenciamento ambiental do empre
endimento está barrado graças à luta
do Movimento SOS Paranapiacaba,

do qual faço parte, embasado por uma
ação movida pelo MDV do ABC, por
meio do Dr. Virgílio (Alcides Farias),
grande referência e inspiração para nós
ambientalistas. Como sempre disse
mos: “sem floresta não há água.”
Nos âmbitos estadual e nacional, o
andreense afirma que tem sido realiza
do um desmonte dos espaços de parti
cipação da sociedade civil, por meio de
projeto neoliberal muito bem orques
trado pelo atual Ministro do Meio Am
biente Ricardo Salles, no cumprimento
de ordens dadas pelo seu chefe, o atual
presidente Jair Bolsonaro.
“Segundo alguns ambientalistas, es
timase um retrocesso de 20 a 30 anos
na fiscalização e implementação das po
líticas ambientais, no decorrer dos últi
mos 2 anos de gestão federal. A situação
também é crítica no âmbito estadual,
mas com algumas compensações que
demonstram certa preocupação com
algumas áreas, como o Programa Novo
Rio Pinheiros. Pensando em município,
os temas preocupantes são diversos,
mas combatidos energicamente pela
sociedade civil dentro do Comugesan
(Conselho Municipal de Meio Ambiente
de Santo André), assim como por movi
mentos como SOS Paranapiacaba, SOS
Cassaquera, SOS Parque do Pedroso,
Agenda Ambiental do Grande ABC, Fó
rum Popular da Natureza, entre outros.”
Questionado sobre o retorno das
ações em prol da natureza, o andreense
afirma que a atuação com foco nos rios
de Santo André tem aberto portas que
causaram transformações pessoais e
profissionais extraordinárias. “Tudo ini
ciou com o projeto Nome aos Rios, por
meio do Coletivo NASA, nos rios Cassa
quera (2017) e Guarará (2019). Com os
aprendizados e parcerias estabelecidas,
outras ideias e propostas surgiram. Em
2020 iniciei a produção e apresentação
do programa Rios de Santo André, em
que entrevistamos atores diversos que
tinham alguma relação com os rios de
Santo André. Foram cerca de 25 en
trevistas, entre maio e novembro. Nos
mesmos moldes, iniciamos o programa
Pedala Santo André, em que falávamos
sobre as diversas faces do ciclismo. Ex
periências únicas. A expedição até a
nascente do Rio Tietê  A Voz dos Rios
, foi a cereja do bolo, e iniciou um novo
ciclo profissional, no qual já estamos
planejando as próximas edições para as
nascentes dos rios Pinheiros e Taman
duateí, ainda em 2021.”
Diário Regional

Dom Pedro Carlos Cipollini

68 ANOS DE FÉ
E ESPERANÇA
“IN NOMINE IESU” - “Em nome de Jesus”(Cl 3,17) – é o lema episcopal
de Dom Pedro Carlos Cipollini, presidente da Comissão Episcopal Pastoral
para a Doutrina da Fé da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)
e bispo da Diocese de Santo André desde 27 de maio de 2015, eleito pelo
Papa Francisco, sucedendo a Dom Nelson Westrupp, que teve sua renúncia
aceita por limite de idade e atualmente emérito na mesma diocese.
Por ocasião dos 65 anos de Dom Pedro, o padre Hamilton Gomes do Nascimento, em artigo, afirmou que três grandes movimentos puderam ser sentidos de seu episcopado na região: as visitas missionárias, o Sínodo Diocesano e
a aplicação dele. “Em 2015 Dom Pedro chegou e ouviu muita gente, em grupos,
sozinhos e de tantos modos. No ano seguinte foi a vez de visitar as comunidades nas visitas missionárias, muitas delas recebendo pela primeira vez um
bispo e fazendo lembrar aqueles filmes de antigamente, em que as pessoas
muito simples não sabiam como receber um bispo (...) Dos grandes centros
aos lugares mais longínquos, das grandes igrejas aos locais improvisados, todos
puderam ao menos saber que o bispo passou.”
O paulista de Caconde, no interior do estado, nasceu no dia 4 de maio de
1952. Filho de João Cipollini e Alzira Carneiro Cipollini (já falecidos), tem três irmãos, um dos quais é também bispo da Diocese de Marília (Luiz Antonio Cipollini), e três irmãs. Em 1972, fez o noviciado nos padres Paulinos. No ano seguinte
ingressou no Seminário Central Imaculada Conceição, do Ipiranga, na capital
paulista, pela Diocese de Franca (SP). Cursou Filosofia, Pedagogia e Teologia.
Em 7 de setembro de 1977 foi ordenado diácono na Catedral da Imaculada Conceição, em Franca (SP), e presbítero na mesma Catedral, no dia 25 de fevereiro
de 1978, pelo bispo de Franca, Dom Diógenes Silva Matthes (falecido em 2016).
Como padre, frequentou o Curso de Extensão Universitária sobre o
novo Código de Direito Canônico, em 1983. De 1984 a 1985, cursou pósgraduação em Teologia, obtendo o Mestrado em Teologia, após defender
tese em Teologia Dogmática. Cursou doutorado em Teologia na Itália, residindo em Roma, no Colégio Pio Brasileiro, de 1990 a 1992. Regressou a
Campinas em 1993. Em 1996, fez parte da Comissão Central do “Projeto
de Evangelização Rumo ao Novo Milênio”. Foi Diretor Espiritual do Seminário Imaculada de Filosofia, da Arquidiocese de Campinas (1997-2000)
e membro do Conselho de Presbíteros. Em março de 2003 foi nomeado
Assessor Eclesiástico da Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar. De
2002 a 2008, foi membro do Conselho Arquidiocesano de Pastoral (CAP)
e do Conselho de Presbíteros. De 2008 a 2010, foi Assessor da Comissão
Arquidiocesana em Defesa da Vida.
Dom Pedro foi eleito bispo da Diocese de Amparo (SP) pelo Papa Bento
XVI, em 14 de julho de 2010, e ordenado bispo na Catedral de Campinas, no
dia 12 de outubro de 2010. Foi nomeado membro da Comissão Episcopal
Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil), para o mandato de 2011 a 2014. Na Assembleia Geral da CNBB
de 2015 foi eleito presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina
da Fé, para os anos de 2015 a 2019, sendo reeleito em maio de 2019 para um
novo quadriênio (2019-2023).
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A esperança é uma grande
“
virtude para o cristão. É também uma

grande força para todas as pessoas,
especialmente em tempo de dificuldades
como o nosso. Estamos submetidos a um
“Teste de Esperança” com essa pandemia
e devemos esperar contra toda esperança.
A luz sempre vem, a vida sempre vence,
mesmo que seja difícil sua chegada.
A esperança não decepciona!
8 de abril de 2021

11

12

8 de abril de 2021

Diário Regional

