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Trabalhando para melhorar 
cada vez mais a segurança no 
trânsito, a Prefeitura de São 
Caetano realizou uma blitz na 
Avenida Nelson Braido, ao lado 
do Espaço Cerâmica, para fiscali-
zar veículos e motos irregulares,
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S.Caetano
O prefeito Paulo Pinheiro 

participou de uma reunião na 
Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de São Caetano do 
Sul. Durante a visita, Pinheiro 
assinou um compromisso com 
os membros da associação.
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A música dá o tom na pro-
gramação do Teatro Municipal 
Antônio Houaiss neste fim de 
semana. No domingo, dia 3, às 
19h, é a vez de ‘Ray Conniff, The 
Tribute’, homenagem inédita ao 
grande maestro.

MúsicaPolítica

Paróquia mais antiga de São
Caetano é entregue revitalizada

Paulo Pinheiro entrega base de segurança
e reforma do Pronto Socorro Infantil

Prefeito durante vistoria das obras

Dedicação integral à cidade, 
colocando a satisfação dos mo-
radores de São Caetano do Sul 
sempre em primeiro lugar. Este é 
o ideal do prefeito Paulo Pinhei-
ro. Ampliando o seu legado ao 
município, o chefe do Executivo 
entrega à população mais duas 
obras fundamentais para o pro-
gresso local: A Base de Segurança 
24h da Guarda Civil Municipal 
(GCM) no entroncamento das 
avenidas Guido Aliberti e Almi-
rante Delamare, na divisa com 
a Capital; e a revitalização e am-
pliação do Pronto Socorro Infantil 
do Hospital Márcia Braido.

São dois novos presentes para 
São Caetano, que acumula con-
quistas no governo Paulo Pinheiro. 

Outras marcas da gestão são os 
programas Bolsa USCS 100%, 
Viver Melhor, Cidade Segura e 
Prioridade pra quem é daqui (12 
ações exclusivas aos munícipes na 
Saúde), entre muitos outros.

“Para a mudança começar 
a acontecer, foi necessária uma 
profunda reestruturação dos ser-
viços públicos, especialmente na 
Segurança e na Saúde, que eram 
setores campeões de reclama-
ção”, explica Paulo Pinheiro. “Ne-
nhuma obra é mais importante 
que a satisfação dos moradores 
com os serviços públicos, que 
perseguimos e temos alcançado. 
O reflexo disso são os prêmios”, 
conclui, em referência aos vários 
títulos recebidos pela gestão de 

São Caetano nos últimos anos.
Com a nova base da GCM, 

inaugurada quinta-feira (30/6), 
Paulo Pinheiro enfrenta o maior 
problema da Segurança da ci-
dade. Mesmo pertencente à 
Capital, a Avenida Almirante 
Delamare historicamente vitima 
os moradores de São Caetano. O 
equipamento na divisa protege 
os milhares de motoristas que 
passam pelo local.

Em investimento de R$ 195,2 
mil, a base tem guarita, pátio 
para viaturas, rampa, sala de 
guardas, cozinha e banheiro. 
Vidros e portas são blindados.

Já o Pronto Socorro Infantil do 
Hospital Márcia Braido, referên-
cia em atendimento pediátrico 

na região, foi revitalizado e am-
pliado pela Prefeitura. Os pais 
de São Caetano ganharam um 
espaço modernizado e adequado 
para o bom atendimento médico 
de seus filhos.

Entre outras benfeitorias, fo-
ram criados dois novos leitos, 
três consultórios e mais uma sala 
de isolamento - os antigos foram 
reformados. Os trabalhos ainda 
incluíram a renovação do sistema 
de ar-condicionado, pintura de 
todas as paredes, troca do piso, 
revisão elétrica e instalação de for-
ro de gesso, além da instalação de 
geradores que multiplicaram por 
quatro a capacidade de geração 
de energia do hospital em caso 
de interrupção do fornecimento.

Igreja foi totalmente reformada mantendo as características originais

Eric Romero/PMSCS

A igreja mais antiga de São 
Caetano do Sul, a Paróquia 
São Caetano, que f ica na 
Praça Comendador Ermelino 
Matarazzo (Bairro Fundação), 

ganhou restauração e revi-
talização completas, obras 
realizadas pela Prefeitura. 
Antigo anseio da comuni-
dade, aquele que é um dos 

marcos históricos municipais 
foi entregue com uma missa 
especial celebrada no local, 
e que contou com presença 
maciça dos fiéis. Página 3

"Procurando 
Dory" estreia 

nos cinemas do 
Grande ABC

Uma das animações mais aguardadas 
do ano, Procurando Dory já está em 
cartaz nos cinemas. A volta da peixinha 
mais amada das telonas agradará fãs de 
todas as idades com suas aventuras no 
fundo do mar. Página 4



ABC, 30 de junho de 2016 Jornal da Região 02

impressão feita
peLa GrÁfiCa

PEN realiza encontro regional 
em São Caetano do Sul

Pinheiro firma compromisso com Engenheiros

Editorial

O senso comum insiste em estabele-
cer a regra de que os jornais têm que ter 
somente notícias ruins. Há quem ainda 
acredite que boas notícias não são lidas, 
nem tão pouco “vendem” jornais ou revis-
tas. De certa forma, há um pouco de ver-
dade nessa crença popular, mas também 
precisamos pensar que há muita gente 
que também gosta de ver coisas boas es-
tampadas nas páginas dos jornais. Ainda 
mais, diante da “avalanche” de matérias 
ruins que tomaram conta dos noticiários.

Por isso, não podemos deixar de dar, 
também, boas notícias. Trazer para os 
leitores informações de coisas positivas 
que estão acontecendo na sua cidade, na 
sua região. Quem procura por publicações 
regionais e quer saber o que acontece ao 
seu redor, tem o direito de ler algo que 
lhe seja favorável, que possa beneficiar 
sua família, seu vizinho, sua comunidade. 
Assim, é dever de qualquer publicação 
levar informação, prestação de serviço 
e entretenimento que contribuam para 
a formação da opinião pública e tragam, 

ainda, um pouco de felicidade para o lei-
tor. Se na vida pessoal valorizamos tanto 
as boas notícias, porque seria diferente 
na hora de escolher uma leitura.

Não nos incomodamos com os críticos 
que esperam uma postura mais agressiva do 
nosso Jornal, especialmente daqueles que 
circulam somente pelos meios políticos. Se-
guimos a mesma linha editorial que norteia 
o jornal desde a sua criação. E queremos, 
sim, agradar aquele que sempre foi o per-
sonagem mais importante para nós: o nosso 
leitor. E é para ele que fazemos esse jornal.

Nesta edição, por exemplo, temos duas 
boas notícias para os moradores de São 
Caetano do Sul e região. A primeira é sobre 
a inauguração da Base de Segurança da 
GCM, instalada na divisa do município com 
a cidade de São Paulo. Não é de hoje que 
a população cobra por ações que tragam 
mais segurança para quem precisa passar 
pela Avenida Almirante Dellamare para 
chegar a Capital. São inúmeros os casos 
de assaltos naquela região. O investimento 
em segurança é mais que necessário para 

trazer um pouco de segurança para quem 
trafega diariamente pelo local. Em tempo: 
não estamos dizendo que irá solucionar a 
questão dos roubos em definitivo. É preciso 
que haja outras ações conjuntas, com a 
participação direta do Governo do Estado. 
Mas não deixa de ser um passo importante.

Outra boa notícia é a entrega da re-
forma e ampliação do Hospital Infantil 
Marcia Braido, local que já foi referência 
em atendimento pediátrico na região e 
no Estado. O hospital passou por obras 
de reestruturação e adequação das 
novas tecnologias médicas. Assim, terá 
condições de atender melhor as crianças 
e adolescentes, trazendo mais tranquili-
dade para os pais. Também não estamos 
dizendo que irá resolver todos os proble-
mas de saúde do município, até porque 
já dissemos em outras edições o quanto 
é complexo o sistema e as dificuldades 
encontradas para dar o retorno esperado 
pela população. Mas, também, não deixa 
de ser um investimento importante. É 
mais uma boa notícia para todos nós.

ABC Político

PerDeU...
Quem não deve ter gos-

tado nada da escolha é o 
vereador Edson Parra (PSB), 
que não escondia o desejo 
de ser o vice de Auricchio. 
Nas últimas semanas, in-
clusive, vinha trabalhando 
forte nos bastidores para 
emplacar seu nome. O obje-
tivo era montar uma chapa 
semelhante a que comanda 
o Governo do Estado, com 
PSDB-PSB. Agora, Parra terá 
que decidir se concorrerá a 
reeleição de vereador, pois, 
até o momento, ele estava 
focado na ideia de ser vice e 
demonstrava pouco interes-
se pela disputa minoritária. 
Resta, ainda, saber se dará 
tempo para “correr atrás do 
prejuízo”. 

AtAqUe
Destaque no programa 

partidário do PR (partido 
da República), na última 
segunda-feira (27/06), o 
vereador Fábio Palácio, de 
São Caetano do Sul, não 
economizou nas críticas a 
gestão atual e a anterior. 
Palácio, que é pré-candidato 
a prefeito, ressaltou que a 
cidade “encontra-se aban-
donada” e que a popula-
ção não pode ficar refém, 
tendo que optar “entre a 
ineficiência e a corrupção”. 
Disse, ainda, que é possível 
“fazer renascer aquela São 
Caetano que tanto nos or-
gulhamos”. O tom crítico e 
mais contundente repercu-
tiu nos bastidores políticos 
do município. Há quem 
avalie que se a “pegada” 
for essa, daqui pra frente, 
Palácio aumentará muito 
suas chances de enfrentar 
os dois principais postu-
lantes ao Paço Municipal: 
Paulo Pinheiro (PMDB) e 
José Auricchio (PSDB). 

Números
Mais uma pesquisa elei-

toral de intenção de votos 
para prefeito rodou por 
São Caetano do Sul, du-
rante a semana. O cenário 
permanece praticamente 
inalterado. Porém, duas 
questões chamam a aten-
ção na divulgação dos nú-
meros. Primeiro: em um dos 
cenários, 57% dos entrevis-
tados optaram por votar em 
branco, anular o voto, em 
nenhum e não souberam 
ou não quiseram respon-

der. Um número muito alto 
faltando apenas três meses 
para a eleição. E que, por 
si só, já coloca em dúvida 
o resultado da pesquisa. 
Segundo: a rejeição aos can-
didatos sumiu da pesquisa. 
Analistas e observadores 
políticos sabem que esse é 
o número mais importante 
de qualquer pesquisa. Por-
que será que não quiseram 
divulgar? Vale a máxima: 
“pesquisa eleitoral é a arte 
de torturar os números até 
que eles confessem o que se 
deseja dela”.

ColetA
Comentários nos bas-

tidores políticos de São 
Caetano do Sul são de que 
alguns coordenadores de 
pré-campanhas a prefeito 
estariam introduzindo a po-
lítica de “logística reversa” 
(ou quase isso). Ao mesmo 
tempo em que distribuem 
seu material (jornal) porta 
a porta, aproveitam para 
recolher o material dei-
xado pelos adversários. O 
resultado, em alguns casos, 
chega a ser cômico: veícu-
los com mais material do 
adversário que do próprio 
pré-candidato. 

FeChAmeNto
Nessa semana, as câ-

maras da região realizaram 
as últimas sessões antes 
do recesso parlamentar. 
Poucas discussões e pautas 
extremamente frias de-
ram o tom de despedida 
dos vereadores, antes do 
“merecido descanso”. No 
Legislativo de São Caetano, 
por exemplo, o clima frio 
das últimas semanas refle-
tiu nos trabalhos. Assim, os 
vereadores encerram mais 
um período do mandato 
sem grandes discussões ou 
apresentação de projetos 
importantes. Quando retor-
narem do recesso, já terão 
passada as convenções e 
estarão às vésperas do início 
da campanha eleitoral oficial. 
Depois, é fim de mandato.

PArAbéNs
O prefeito Paulo Pinheiro 

(PMDB) completou mais um 
ano de vida na quarta-feira 
(29/06). A comemoração da 
data será no próximo sábado 
(02/07), a partir das 11 horas, 
no Esporte Clube São Caeta-
no, no Bairro Fundação. 
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O ex-vereador e atual presi-
dente Municipal do PEN de São 
Caetano do Sul, Gilberto Costa, 
está convidando a população da 
cidade pata o Encontro Macro-
regional do PEN51 da Grande 
São Paulo, que será realizado no 
dia 4 de julho, às 19 horas, no 
Plenário da Câmara Municipal 
de São Caetano do Sul, na Ave-
nida Goiás, 600. "Contaremos 
com as participações dos pre-
sidentes municipais da Grande 
São Paulo, coordenadores e 
pré-candidatos, além do nosso 
ilustre Presidente Nacional, 
Adilson Barroso", disse Costa.

Na noite da terça-feira (28/6), 
o prefeito Paulo Pinheiro partici-
pou de uma reunião na Associa-
ção dos Engenheiros e Arquitetos 
de São Caetano do Sul, ao lado do 
vereador Fábio Soares.

Durante a visita, o chefe do 
Executivo assinou um compromis-
so com os membros da associação 
sobre propostas e planos para 
continuar fazendo São Caetano 
crescer de forma planejada.

“Enfrentamos muitas dificul-
dades neste mandato em razão 
da dívida gigantesca deixada 

pela outra gestão. Então, dei 
preferência para melhorar os 
serviços mais importantes da 
cidade, como saúde, segurança e 
educação”, afirmou Pinheiro. Foi 
evidente a melhora na segurança 
de São Caetano, com um grande 
aumento no número de viaturas 
circulando pelas ruas, dando uma 
sensação de segurança nunca vis-
ta na cidade. “Quando eu assumi 
a Prefeitura, tínhamos 30% de 
reclamações sobre a segurança, 
hoje em dia conseguimos baixar 
para 6%”, disse o prefeito.

O PSDB de São Caetano é o primeiro partido na região 
a definir os nomes que farão parte da chapa majoritária 
para as eleições de outubro. Em reunião em seu diretório 
municipal, na última quarta-feira (29/06), a sigla definiu 
o nome do vereador e presidente do partido na cidade, 
Beto Vidoski, como pré-candidato a vice-prefeito na 
chapa encabeçada pelo ex-prefeito José Auricchio Júnior. 
Os demais partidos que apoiam Auricchio também refe-
rendaram a escolha. Desde o início do ano, o ex-prefeito 
vinha afirmando que Vidoski seria o responsável pela 
escolha do vice. Decidiu escolher ele mesmo.

tUCANos

Encontro debateu futuro de São Caetano

Encontro será realizado na Câmara Municipal da cidade

Arquivo

Nós gostamos é das boas notícias

Beto Vidoski e José Auricchio definem chapa pura

Artigo

Um gestor público tem o dever de 
cuidar das pessoas. A satisfação da po-
pulação com iniciativas que ajudam a 
transformar a vida de cada um dos 157 
mil sulsancaetanenses nos incentiva 
ainda mais a elevar São Caetano do Sul a 
patamares inéditos de qualidade de vida. 
Prova disso é que hoje somos o município 
com o maior Índice de Desenvolvimento 
Humano do Brasil.

Assim como a aprovação da população, 
os prêmios concedidos por organizações 
de credibilidade indiscutível mostram que 
temos acertado na condução do governo. 
Seguimos uma cartilha baseada na trans-
parência no trato com os moradores, na 
legalidade dos atos administrativos, na 

responsabilidade fiscal e no compromisso 
com São Caetano e seu povo.

O resultado é o avanço da cidade em 
todos os setores. E, como consequência, 
muitos prêmios. São Caetano caminha 
para os 139 anos acumulando títulos. 
Município livre do analfabetismo; maior 
índice de inclusão digital do País; um dos 
menores índices de mortalidade infantil 
do Brasil (menor inclusive que o dos 
Estados Unidos); cidade mais Segura do 
Brasil; única cidade brasileira com 100% 
do esgoto coletado e tratado, 100% do 
lixo coletado e 100% das residências com 
abastecimento de água, entre outros.

Neste ano, recebi o prêmio prefeito 
empreendedor, do Sebrae, pelo estímu-
lo aos novos negócios e à manutenção 
dos existentes. E, nesta semana, recebi 
em Brasília o Prêmio Prefeito Amigo da 
Criança, da Fundação Abrinq. É sobre esta 
homenagem que dedico atenção especial.

São Caetano recebe este título pela pri-
meira vez na história. Entre todos os prêmios 
que um gestor pode receber, nenhum é mais 
especial que ser reconhecido como Prefeito 

Amigo da Criança. Tenho me esforçado para 
melhorar a qualidade dos serviços de São 
Caetano como um todo, com uma atenção 
especial para nossas crianças e adolescentes. 
Não poderia estar mais orgulhoso.

Algumas das nossas iniciativas que 
contribuem com as crianças e adolescen-
tes são atender toda a demanda de vagas 
na Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Médio no município; dar atenção à Saú-
de desde o pré-natal, contribuindo para 
uma baixa mortalidade infantil; e criar 
ampla rede de proteção de assistência 
social, garantindo suporte para as famílias 
que mais precisam.

Em 2012, fui candidato a prefeito com 
o propósito de fazer mais pela cidade, de 
melhorar de todas as formas a qualidade 
de vida da população, de fazê-la voltar a 
sorrir. Estamos conseguindo. Reitero que 
temos compromisso com São Caetano do 
Sul e todos os seus moradores. Por isso, 
faremos muito mais.

Paulo Pinheiro é médico e prefeito de 
são Caetano do sul

São Caetano: cidade premiada

Divulgação/Facebook

Karim Kahn



ABC, 30 de junho de 2016 Jornal da Região 03

Paulo Pinheiro recebe prêmio 
Prefeito Amigo da Criança

É a primeira vez na história que um gestor de São Caetano recebe a premiação

Pela primeira vez em sua 
história o município venceu 
o Prêmio Prefeito Amigo da 
Criança, da Fundação Abrinq, 
concedido para o prefeito Paulo 
Pinheiro em cerimônia na Câ-
mara dos Deputados, em Bra-
sília, dia 22/06. A 5ª edição do 
prêmio reconhece os gestores 
municipais que honraram os 
compromissos de melhorar a 
vida das crianças e adolescen-
tes em seus municípios.

O prêmio Prefeito Amigo da 
Criança levou em conta ações, 
projetos e iniciativas adotadas 
pela gestão do prefeito Paulo 
Pinheiro de 2013 a 2016 em 
relação a três áreas: Educação, 
Saúde e Assistência Social. 
Os avanços reconhecidos nos 
serviços prestados à população 
foram fundamentais para a 
conquista da honraria nacional.

“Entre todos os prêmios 
que um gestor pode receber, 
nenhum é mais especial que 
ser reconhecido como Prefeito 
Amigo da Criança. Desde o 
início de meu governo tenho 
me esforçado para melhorar 
a qualidade dos serviços de 
São Caetano como um todo, 
mas com uma atenção toda 

Prêmio levou em conta ações, projetos e iniciativas adotadas pela gestão do prefeito Paulo Pinheiro 

especial para nossas crianças 
e adolescentes. Não poderia 
estar mais orgulhoso”, agra-
deceu Paulo Pinheiro.

Para conseguir o destaque 
nacional no Programa Prefeito 
Amigo da Criança (PPAC 2013-
2016), a gestão do prefeito 
Paulo Pinheiro teve de cumprir 
uma série de exigências como a 

formulação, institucionalização 
e execução do Plano Municipal 
para Infância e Adolescência 
(PMIA); ampliação da destina-
ção orçamentária; promoção de 
vidas saudáveis; acesso à edu-
cação de qualidade e proteção 
contra maus-tratos, exploração 
e violência; e fortalecimento do 
sistema de garantia de direitos.

O prefeito Paulo Pinheiro 
destacou algumas das ini-
ciativas da Prefeitura que 
contribuíram com as crianças 
e adolescentes, como o aten-
dimento de toda a demanda 
de vagas na Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e Médio 
no município; atenção à Saúde 
desde o pré-natal, contribuin-

do para uma baixa mortalida-
de infantil; e ampla rede de 
proteção de assistência social, 
garantindo suporte para as 
famílias que mais precisam.

A participação no programa 
é voluntária e reflete o compro-
misso de gestores de cidades 
brasileiras com as políticas para 
infância e adolescência.

Paróquia mais antiga da cidade
é entregue revitalizada

A igreja mais antiga de São 
Caetano do Sul, a Paróquia São 
Caetano, que fica na Praça Co-
mendador Ermelino Matarazzo 
(Bairro Fundação), ganhou 
restauração e revitalização 
completas, obras realizadas 
pela Prefeitura. Antigo anseio 
da comunidade, aquele que é 
um dos marcos históricos muni-
cipais foi entregue na manhã de 
sábado (25/6), com uma missa 
especial celebrada no local, 
e que contou com presença 
maciça dos fiéis. Entre eles, o 
prefeito Paulo Pinheiro e sua 
esposa Graça Pinheiro.“Levou 
cerca de doze meses de traba-
lho minucioso por parte das 
equipes da Secretaria de Obras 
da Prefeitura para deixar a Pa-
róquia com suas características 
originais nesta revitalização”, 

explicou o chefe do Executivo. 
“Uma reforma completa, com 
telhado recuperado, parte elétri-
ca e hidráulica renovada, assim 
como a recuperação da estátua 
do santo São Caetano, que agora 
adorna o pátio lateral da igreja, 
numa base no centro do jardim.”

A origem da igreja remonta 
à fundação de uma capela no 
século XVIII - o piso original foi lo-
calizado após escavação arqueo-
lógica e está exposto em uma 
vitrine ao seu lado. Em 1965, 
a Paróquia se transformou em 
monumento histórico municipal. 
Desde então sua conservação 
se tornou responsabilidade da 
Prefeitura, mas há muitos anos 
o local não recebia a devida 
atenção do poder público. Em 
2015, entretanto, a administra-
ção começou os trabalhos de 

restauração, com o compro-
misso de buscar a recuperação 
das características históricas e 
arquitetônicas do local.

O projeto de restauração 
foi intenso e incluiu também 
a recuperação de revestimen-
tos, reforma do campanário 
(cuja estrutura de madeira 
estava comprometida), imper-
meabilização, revisão de todo 
o sistema de cobertura e de 
águas pluviais, pintura geral, 
recuperação de infiltrações e 
reparos gerais.

“A comunidade agradece o 
empenho da Prefeitura nesta 
obra. Pudemos colaborar com a 
Secretaria de Obras com suges-
tões e ideias para deixar a igreja 
linda como ficou”, agradeceu o 
padre Gilberto Dias Nunes, pá-
roco titular da igreja reformada.

Prefeitura fiscaliza
veículos em blitz

Avenida Nelson Braido tem grande circulação em horário de pico Paróquia São Caetano recebeu reformas de telhado, partes elétrica e hidraúlica, entre outras ações

PH Melo/PMSCS Eric Romero/PMSCS

Trabalhando para melhorar 
cada vez mais a segurança no 
trânsito, a Prefeitura de São 
Caetano realizou uma blitz na 
Avenida Nelson Braido, ao lado 
do Espaço Cerâmica, para fiscali-
zar veículos e motos irregulares, 
na tarde da última sexta-feira 
(24/6). A ação foi realizada pela 
Secretaria Municipal de Mobili-
dade Urbana em conjunto com 
a Guarda Civil Municipal.

Em horários de pico, esta 
avenida é muito usada na saí-
da de São Caetano para São 
Bernardo, por isso foi o local 
estrategicamente escolhido. 
Foram utilizados dois veículos 
do departamento de trânsito e 
duas viaturas da GCM.

“Com a grande verticalização 
que sofreu a cidade nos últimos 
anos, a frota de veículos também 

cresceu consideravelmente. 
Com isso, temos aumentado a 
fiscalização todos os dias, fa-
zendo com que a segurança do 
trânsito de São Caetano melhore 
cada vez mais”, comentou Mar-
celo Ferreira de Souza, secretário  
de Mobilidade Urbana.

O comandante da GCM, 
Alexandre Tucillo, reforçou as 
palavras do titular da pasta de 
Mobilidade Urbana e acres-
centou que, em São Caetano, 
a Guarda trabalha com dados 
estatísticos atualizados da Se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado e completo profissio-
nalismo. “Assim, conseguimos 
monitorar a cidade como um 
todo e oferecer serviços qua-
lificados e condizentes com as 
necessidades de cada um dos 
15 bairros de São Caetano.”

A Prefeitura de São Cae-
tano do Sul por meio da Se-
cretaria Municipal de Serviços 
Urbanos está instalando em 
toda a cidade 100 novas unida-
des de lixeiras, maiores que as 
comuns e na cor azul. A ação, 
abrange todos os bairros e as 
diversas ruas do município 
com o objetivo de aumentar e 
incrementar a limpeza urbana 
e a coleta de lixo.

De acordo com Francisco 
Massei Neto, secretário mu-
nicipal da pasta, as lixeiras 
por seu porte e capacidade 
de armazenamento trazem o 
benefício da coleta gerar me-
nos sujeira e empecilhos nas 
ruas. “Com elas, evitamos o 
acúmulo de sacos plásticos 
enquanto a coleta não é 
feita. Atendendo assim os re-
quisitos sanitários de forma 
com que o lixo não entre em 
contato com cães e outros 
animais que podem danificar 
e sujar o local”, afirma.

A Secretaria de Serviços 
Urbanos informa também 
que não é permitido o descar-
te de resíduos sólidos como 
móveis e entulhos nas novas 
lixeiras, que são destinadas 
somente ao lixo comum.

Prefeitura
instala 100

novas lixeiras 
na cidade

O Centro Digital da Prefei-
tura de São Caetano está com 
inscrições abertas para os cur-
sos de férias e também para as 
oficinas bimestrais com início 
em agosto. As inscrições para 
os cursos de férias podem ser 
feitas até o dia 15 de julho. Os 
moradores poderão participar 
de oficinas de videogame (jogos 
Fifa World Cup 2014 e Rock Band 
3, do Playstation 3, e Just Dance 
2015, do Xbox One) e robótica 
(Robo Soccer e Robótica Terceira 
Idade), entre outros. Os cur-

sos bimestrais com início em 
agosto recebem inscrições até 
o dia 8 de julho. Para as crian-
ças do Ensino Fundamental I, 
são oferecidas as oficinas de 
Genius, Lego I e Lego II. Para o 
Fundamental II e Ensino Mé-
dio, os cursos são os seguintes: 
Resgate Robótico; EV3; Robotic 
Trek; Criação de games com 
Scratch; Desenho animado 
digital; Introdução à criação de 
games para web com HTML5 
Canvas e Javascript. Para os 
munícipes, as oficinas ofe-

recidas são Arduino básico 
(presencial ou à distância); 
Controle financeiro; Dispositi-
vos digitais + Facebook; Ferra-
mentas Google; Gerenciando 
arquivos no Windows; Internet 
e envio de e-mail; Primeiros 
passos; Tablet; Manutenção de 
computadores para iniciantes.

As inscrições podem ser 
realizadas pelo site www.
cdscs.com.br ou na secretaria 
do Centro Digital (Avenida 
Goiás, 950), de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

Centro Digital abre inscrições para oficinas e novos cursos

Atividades são gratuitas e disponíveis para moradores da cidade

Eric Romero

Divulgação/PMSCS

As inscrições para o IV 
Prêmio Sulsancaetanense de 
Excelência em Gestão fora 
prorrogadas até o dia 25 de 
julho. O evento é promovido 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Relações 
do Trabalho de São Caetano 
do Sul em parceria com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
de São Paulo (Sebrae-SP).

A premiação, que acon-
tecerá no dia 19/8, às 19h30, 
no Cecape (Rua Tapajós, 300), 
será em diversas categorias: 
melhor colocado geral, me-
lhor Microempreendedor 
Individual, compromisso, 
contador destaque, comércio, 
indústria e serviços. Também 
receberão certificados as 
empresas que conseguirem 
mais de 50% na pontuação 
e não forem premiadas nas 
categorias principais.

Com o evento, a Prefei-
tura estimula as micros e 
pequenas empresas a aper-
feiçoarem suas atividades, 
tornando-as mais competi-
tivas e potencializando suas 
longevidades pelo Modelo 
de Excelência da Gestão 
(MEG) da Fundação Nacional 
da Qualidade (FNQ).

Para participar, é só aces-
sar o site www.investesao-
caetano.com.br e seguir os 
passos. Mais informações 
pelo telefone 4227-7669.

Inscrições 
prorrogadas 
para Prêmio

de Gestão
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Teatro Paulo Machado recebe
Mostra Livre de Dança

A Secretaria de Cultura da 
Prefeitura de São Caetano realiza 
a Mostra Livre de Dança 2016, 
que contará com a participação 
de 15 escolas, grupos e aca-
demias de dança, além de 400 
bailarinos e 77 coreografias. O 
espetáculo será apresentado no 
Teatro Paulo Machado de Car-
valho (Alameda Conde de Porto 
Alegre, 840), na sexta-feira (1/7), 
a partir das 20h e no sábado 
e domingo (2 e 3/7), às 19h. A 
classificação do evento é livre 
com entrada gratuita.

Entre as escolas participan-

tes estão: Arte da dança, Ballet 
AD. São Caetano, C E de Dança 
Movimentação Diva Thomé, 
Colégio Castelo, Escola Irmã Ca-
tarina de S.C.S, Escola Municipal 
de Bailado Laura Thomé, Espaço 
A3 de Dança, Espaço Corporal 
Homero Lopes, Fundação das 
Artes, Grupo de Dança Daniela 
Betti, Instituto Cristal, Pariz Arte 
em Dança, Sandra Amaral Cia 
de Dança, Studio Arq Dança e 
Studio Giselle Danças.

No último dia da Mostra, 
haverá a participação da Cia 
Brasileira de Danças Clássicas, 

que apresentará o II ato do 
Lago dos Cisnes, cujo enredo 
se passa num lago pertencente 
ao reino do bruxo Rothbart, 
que domina princesa Odette e 
todo o seu reino. Odette e as 
suas donzelas foram transfor-
madas em cisnes pelo bruxo e 
só à noite podem recuperar a 
aparência humana. Para liber-
tar a princesa do feitiço, ela 
precisará de um homem que 
a ame e jure amor eterno. Ou-
tras informações na Secretaria 
de Cultura, pelos telefones 
4232-1237 e 4232-1294.

Musicais são destaque  
em Santo André

No domingo tem apresentação de Ray Conniff The Tribute Mai de 400 bailarinos se apresentarão no evento

Divulgação Helber Aggio

A música dá o tom na pro-
gramação do Teatro Municipal 
Antônio Houaiss neste fim de 
semana. Na sexta-feira e sába-
do, às 21h, em um cenário que 
faz referência aos calçadões 
cariocas, o espetáculo ‘É me-
lhor ser alegre, que ser triste’, 
traz as cantoras Jane Duboc, 
Juan Alba e Célia, interpretan-
do composições de Vinicius 
de Moraes e seus parceiros. 
Indicado para maiores de 12 
anos. Ingressos a R$ 40. 

No domingo, às 19h, é a vez 
de ‘Ray Conniff, The Tribute’, 

homenagem inédita ao maestro 
que promete levar os fãs ao 
delírio através das lembranças 
dos bons tempos nos bailes da 
vida. Indicado para maiores de 
12 anos. Ingressos a R$ 80. Os 
espetáculos contam com meia-
-entrada para estudantes, apo-
sentados, professores da rede 
pública estadual, funcionários 
públicos municipais e portado-
res de flyers promocionais. O 
endereço do teatro é Praça IV 
Centenário, s/n, Centro. Mais 
informações sobre as apresen-
tações no telefone 4433-0786.

200 artistas se apresentarão

A animação conta a história 
da peixinha azul Dory, que tem 
perda de memória recente. 
Depois dos acontecimentos 
no filme "Procurando Nemo", 
ela passa a viver nos recifes 
junto com Nemo e o pai Marlin. 
Porém, de repente, Dory se 

lembra que tem uma família 
e sai em busca de respostas. 
O filme traz de volta alguns  
personagens favoritos: Marlin 
(voz de Albert Brooks), Nemo, 
a turma do aquário, entre ou-
tros. Ambientado na costa da 
Califórnia, a história também dá 

as boas-vindas a vários novos 
personagens, incluindo alguns 
que vão provar ser parte im-
portante da vida de Dory (voz 
de Ellen DeGeneres).

Curiosidades - A produção 
foi lançada nos Estados Uni-
dos com renda de US$ 136,1 

milhões, maior faturamento 
da história para uma animação 
em sua estreia. O filme original, 
Procurando Nemo tornou-se 
um sucesso de bilheteria, com 
quase US$ 340 milhões arreca-
dados mundialmente. Em 2003, 
Procurando Nemo ganhou o 

Oscar de Melhor Filme de Ani-
mação. O American Film Insti-
tute incluiu Procurando Nemo 
entre os dez melhores filmes de 
animação de todos os tempos.  
A atriz e apresentadora de TV 
Ellen DeGeneres volta a dar voz 
a peixinha azul Dory.

Divulgação

A esquecida peixinha azul Dory sai em busca de sua família

Estreia nos Estados Unidos teve maior faturamento da história para uma animação

Animação "Procurando Dory"
chega às telas brasileiras

Atividades
Culturais

Serão 27 atividades de 
expansão cultural, entre 
oficinas, palestras, interven-
ções e espetáculos gratuitos 
promovidos por alunos, 
ex-alunos e professores da 
Fundação das Artes de São 
Caetano do Sul, durante 
o período de 4 a 10 julho, 
como parte do programa 
Julho Cultural 2016. As ins-
crições ocorrem em 1 e 2 
de julho e os interessados 
em participar devem com-
parecer a Escola, localizada 
à Rua Visconde de Inhaúma, 
730, Bairro Nova Gerty, na 
sexta-feira, das 12 às 19 ho-
ras, e no sábado, das 10 às 
14 horas. Um total de 1.307 
vagas será preenchido por 
ordem de inscrição. 

Entre as atividades ofere-
cidas haverá palestras, espe-
táculos, debates e oficinas, 
como cantigas de roda, ma-
ratona de jogos, conhecendo 
aula de teatro, fotografia 
com celular, maquiagem e 
diversas outras atrações. 

Divulgação

Mostra de
Teatro do ABC

Durante o mês de ju-
lho, São Bernardo recebe a 
mostra de teatro ‘Santo de 
Casa’, que reúne trabalhos 
e pesquisas de 33 grupos do 
ABC, com 38 espetáculos, e 
que vai envolver cerca de 
200 artistas. As apresen-
tações são diversificadas e 
para todos os gostos: peças, 
rodas de conversa, palestras 
e intervenções artísticas. To-
das acontecem no Teatro Elis 
Regina - Avenida João Firmi-
no, 900, no Bairro Assunção. 
Mais de 2,4 mil pessoas 
passaram pelas catracas da 
primeira edição, realizada 
ano passado.

O coquetel de abertura 
será realizado nesta sexta-
-feira (1º), a partir das 20h, 
com a exposição ‘Um foco 
nos 54 anos do Regina Pa-
cis’, na qual serão expostos 
cenários, figurinos, acessó-
rios e documentos de parte 
do acervo do grupo teatral 
nascido na cidade. O evento 
é organizado por artistas 
independentes da região, 
com o apoio da Secretaria de 
Cultura da Prefeitura de São 
Bernardo. Todas as sessões 
são gratuitas. Informações 
pelo telefone: 4109-6262.

Até 25 de setembro, o Sesc 
Santo André realiza a exposição 
Mário de Andrade: Etnógrafo-
-Fotógrafo-Poeta, composta 
por uma série de fotografias 
que representam o homem, 
a paisagem, a arquitetura e 
cultura da região norte do 
País, capturadas por Mário de 
Andrade durante viagem rea-
lizada em 1927, além de três 
imagens do Nordeste, datadas 
de 1927 e 1929.

Com curadoria de Adrien-
ne Firmo, a mostra revela um 
olhar estético apurado, refle-
xo da preocupação de Mário 
de Andrade com o registro 

e investigação sobre a cultu-
ra e identidade brasileiras. 
Autodenominando-se “Turista 
Aprendiz”, o intelectual pau-
listano conseguiu fornecer um 
retrato ao mesmo tempo poé-
tico e factual da vida distante 
dos grandes centros urbanos 
do período (São Paulo e Rio 
de Janeiro), servindo como 
instrumento de conhecimento 
dos interiores do País.

Suas fotografias demons-
tram o empenho em transmitir, 
por meio de elementos plás-
ticos, aquilo que é retratado, 
fundindo a informação ao valor 
artístico. Além disso, ao identi-

ficar cada imagem com títulos e 
legendas que as expliquem ou 
esclareçam, Mário de Andrade 
alia a ação do turista-etnógrafo 
à do fotógrafo-poeta. Na Ga-
leria, esses títulos e legendas 
são apresentados em etique-
tas identificatórias, conforme 
as inscrições do modernista 
no verso das ampliações origi-
nais, incluindo linhas poéticas 
e anotações sobre local, data 
e dados técnicos da captura 
da imagem.  O Sesc Sesc Santo 
André fica na Rua Tamarutaca, 
302 - Vila Guiomar - Santo 
André. Mais informações pelo 
telefone: 4469-1200.

Sesc Santo André realiza exposição sobre Mário de Andrade

Foto retrata viagem de Mário de Andrade ao nordeste


