
O complexo industrial da GM em São Caetano do Sul comemora 
marca de 6 milhões de veículos produzidos. Página 3
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A Prefeitura realizou o 14º 
Mutirão da Saúde, com 27 
médicos em 14 especialidades. 
Ao todo, foram prestados mil 
atendimentos à população. A 
próxima edição ocorrerá no dia 
20 de agosto.
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S.Caetano

Carreata de
São Cristóvão será
realizada domingo

A tradicional Carreata de 
São Cristóvão (padroeiro dos 
motoristas) de São Caetano 
do Sul reunirá centenas de 
fiéis no próximo domingo 
(24/7). A saída será às 10h30, 
em frente à Paróquia São 

Caetano - Matriz Velha (Praça 
Comendador Ermelino Mata-
razzo, Bairro Fundação), e, a 
chegada, na Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus (Rua Pa-
dre Mororó, 425, Bairro São 
José). Página 3

Padres abençoam carros e motoristas durante a carreata

O prefeito Paulo Pinheiro  
(PMDB) confirmou o vereador 
Jorge Salgado (PTB) como seu 
pré-candidato a vice-prefeito. 
O anúncio foi feito ontem (21) e 
reuniu dirigentes das dez siglas 
que compõem a coligação.

Pág. 02

Tarzan foi criado na selva, 
onde passou a maior parte 
de sua vida. Mais tarde, já 
vivendo em Londres, tem que 
voltar ao Congo como emissá-
rio do parlamento britânico, 
com sua esposa Jane.

Arquivo

Política

S.Caetano preparada para 
receber a tocha olímpica

Painel homenageando o ginasta Arthur Zanetti

Quem passa pelas duas prin-
cipais vias do município, as aveni-
das Goiás e Presidente Kennedy, 
já sente o espírito olímpico pre-
sente na cidade. Seja no painel 
desenhado em uma das paredes 
do Centro Digital representando 
o nosso atleta maior Arthur Za-
netti, ou na homenagem singela 
e emotiva feita pelos alunos da 
EMEF Eda Mantoanelli, o sinal é 
claro: São Caetano do Sul aguar-
da ansiosamente e de braços 
abertos a passagem da Tocha 
Olímpica – Rio 2016 no próximo 
sábado (23/7) a partir das 11h45.

Pensando na preparação para 
este momento único e histórico 
para a cidade, a Prefeitura de-
senvolveu diversas atividades 

e serviços para o dia do evento 
visando sempre a comodidade e 
o bem estar dos munícipes que 
queiram participar desta festa do 
esporte mundial.

“São Caetano do Sul é uma 
cidade com tradição esportiva 
reconhecida no Brasil e no 
mundo, somos privilegiados e 
honrados por sermos escolhi-
dos para fazer parte do roteiro 
desse símbolo global de con-
fraternização dos povos e do 
esporte. É um momento ímpar 
que coroa nossa história”, disse 
o prefeito Paulo Pinheiro.

A Tocha Olímpica chegará ao 
município aproximadamente as 
11h45, na esquina das Avenidas 
Goiás e Guido Aliberti, onde 

iniciará o percurso de 9,6km 
em que será conduzida por 45 
pessoas. O trajeto contempla 
as seguintes vias: Av. Goiás, Av. 
Kennedy, Rua Manoel Augusto 
Ferreirinha, Estrada das Lá-
grimas, Av. Guido Aliberti, Av. 
Nelson Braido, Av. Fernando 
Simonsen e por fim chegando 
ao Espaço Verde Chico Mendes. 
Todo o trajeto tem duração de 
aproximadamente duas horas.

Celebração - Após todo o 
trajeto a Tocha Olímpica che-
gará ao Chico Mendes, apro-
ximadamente às 13h45, onde 
será recebida pelo prefeito 
Paulo Pinheiro para a Cerimô-
nia de Celebração que cada 
município, por determinação 

do Comitê-Rio 2016, tem a 
oportunidade de fazer.

Durante todo o sábado, 
entre as 10h e às 16h, a Pre-
feitura preparou série de ati-
vidades culturais e esportivas 
no local para que a data seja 
inesquecível para o morador 
de São Caetano. No palco, as 
atrações são: Diverssiment da 
Escola de Ballet Sandra Amaral, 
Ballet Diva Thomé , Grupo de 
Dança da Fundação das Artes, 
Apresentação de Taiko com o 
Grupo Shinkyo Daiko, Aulas de 
Zumba, Intervenção Olímpica 
da Escola Municipal de Bailado 
Laura Thomé e Banda isWe. O 
evento contará também com 
algumas atividades esportivas.

São Caetano firma convênio com Beneficência 
Portuguesa para exames de alta complexidade

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de São Caetano do 
Sul firmou convênio filantrópi-
co com o Hospital Beneficência 
Portuguesa da cidade para a 
realização de exames de alta 
complexidade de pacientes 
atendidos na rede pública. Sem 
custo para a administração 
municipal, a parceria prevê 40 
ressonâncias magnéticas por 
mês e agenda semanal de 8 a 
10 ultrassons com doppler, a 
partir de agosto.

Na terça-feira (19/7), em vi-
sita ao Beneficência Portuguesa, 
o prefeito Paulo Pinheiro conhe-
ceu de perto o funcionamento 
dos equipamentos.  Página 3

Prefeito esteve com a diretoria do hospital conhecendo os equipamentos

Eric Romero/PMSCS

Cinema

Foto: Helber Aggio

PHS inaugura nova
sede em São Caetano

O Partido Humanista da So-
lidariedade (PHS), inaugurou na 
última quarta-feira, 20/07, sua 
nova sede localizada na avenida 
Presidente Kennedy, 1740, em 

frente à Praça dos Imigrantes. O 
presidente do partido Rodrigo 
Sodré recebeu cerca de 300 
pessoas na abertura do novo 
espaço. Página 6

Rodrigo Sodré, presidente do PHS, durante inauguração da sede

Divulgação

Amy
BACK TO AMY celebra o sucesso da cantora 

britânica Amy Winehouse. O tributo é liderado 
pela cantora  Bruna Goes, e será apresentado 
no Teatro Municipal de Santo André. Página 5



Jorge Salgado será o vice na 
chapa de Paulo Pinheiro
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ABC Político

AGendA
Os próximos dias prome-

tem ser agitados nos meios 
políticos da região, com a 
realização das convenções 
municipais que irão definir 
os postulantes aos cargos 
de prefeito e vereador. As 
conversas, as disputas de bas-
tidores e os acordos devem 
continuar até o fechamento 
das chapas majoritárias e pro-
porcionais. Até o final do mês, 
quando encerra o prazo para 
definição das candidaturas, a 
movimentação será intensa e, 
claro, com muitas mudanças 
no quadro atual.

ReeleiçãO
O PMDB de São Caetano 

do Sul e os partidos aliados 
farão convenção para a esco-
lha dos candidatos que dispu-
tarão as eleições municipais 
de 2 de outubro no próximo 
domingo (24/07), a partir 
das 9h, na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Eda 
Mantoanelli, com entrada 
pelo Ginásio Marlene José 
Bento (Rua Tibagi, 10, Bairro 
Santa Maria). Na ocasião, 
será oficializada a candidatu-
ra do prefeito Paulo Pinheiro 
à reeleição. A expectativa é 
a de que cerca de 160 pré-
-candidatos da Coligação 
Compromisso Com o Futuro 
(que reúne PMDB, DEM, PV, 
PP, Solidariedade, PROS, PHS, 
PRB e PTN e PTB) oficializem 
seus nomes para disputar 
uma das dezenove cadeiras 
da Câmara Municipal. Na 
última quinta-feira (21/07) 
os partidos aliados definiram 
o nome do vereador Jorge 
Salgado (PTB) como pré-
-candidato a vice-prefeito na 
chapa de Pinheiro. Com isso, 
a coligação ganha mais um 
importante partido.

TuCAnOS
Também no domingo, 

o PSDB e partidos aliados 
reúnem seus pré-candidatos 
a prefeito e a vereador na 
Câmara Municipal (Avenida 
Goiás, 600), a partir das 9 
horas da manhã. Os conven-
cionais deverão homologar 
a chapa majoritária formada 
pelo ex-prefeito José Au-
ricchio Júnior (prefeito) e o 
vereador Beto Vidoski (vice-
-prefeito). Integram a coli-
gação os seguintes partidos: 
PSD, PSB, PPS, PSL e PSDC, 
além do PSDB, é claro. A pre-
visão é que sejam formadas 
duas chapas na disputa por 
uma cadeira no Legislativo.

COnfiRMAdO
O Partido Ecológico Nacio-

nal - PEN51 de São Caetano 
do Sul confirmou sua con-
venção municipal também no 
domingo (24/07 ), a partir das 
10 horas, na EMEF Anacleto 
Campanella (Rua Cavalheiro 

Ernesto Giuliano, 849). O 
nome do ex-vereador e pre-
sidente do partido, Gilberto 
Costa, deve ser confirmado 
como pré-candidato a pre-
feito. A chapa de vereadores 
também está formada e, se-
gundo alguns pré-candidatos 
da sigla, a expectativa é de 
conquistar mais de duas ca-
deiras na Câmara. Quanto 
a escolha do vice-prefeito, 
até o fechamento da coluna, 
o nome mais cotado era do 
médico Dr. Edison Hiroshi. 

ideiA
O dia do aniversário de São 

Caetano do Sul, 28 de julho, 
foi escolhido pelos dirigentes 
do PRTB e do PMN para a 
realização da convenção que 
vai oficializar as candidaturas 
da atual vice-prefeita de São 
Caetano, Lucia Dal’Mas e do 
educador André Stabile para 
os cargos de prefeita e vice, 
respectivamente. A conven-
ção acontece das 9h às 13h, 
na Rua Espírito Santo, nº 13, 
no Bairro Santo Antonio. Na 
ocasião, também será conhe-
cida a chapa de candidatos a 
vereador.

CAMinhO
O pré-candidato a prefei-

to, vereador Fábio Palácio, 
agendou para o dia 30 de 
julho a convenção do PR e dos 
partidos aliados. O projeto 
de mudança e inovação na 
política de São Caetano do 
Sul, defendido por Palácio, 
já reúne cinco partidos (PTC, 
PRP, PMB, PSC, PTdoB), mais o 
PR. O nome do pré-candidato 
a vice-prefeito, até o mo-
mento, não foi definido pelo 
comando da campanha. Com 
relação a chapa de vereado-
res, a coligação aposta num 
bom desempenho nas urnas, 
com a formação de uma gran-
de bancada no Legislativo.

fiM
A onda de boatos sobre o 

destino do PTB de São Caeta-
no do Sul na disputa eleitoral 
de 2016 terminou domingo 
(16/07), com a vinda do pre-
sidente estadual do partido 
à cidade. Campos Machado 
fechou com o projeto de 
reeleição do atual prefeito, 
Paulo Pinheiro. E, de quebra, 
sacramentou a escolha do 
vice para compor a chapa ma-
joritária. O cacique petebista 
não poupou críticas aos seus 
desafetos políticos na cidade.

eM TeMPO...
Mesmo após a confirma-

ção do PTB na chapa majori-
tária de Pinheiro, ainda tinha 
“pseudos analistas políticos” 
afirmando que o vereador 
Paulo Bottura (PTB) formaria 
chapa com o outro pré-candi-
dato a prefeito. Estes sabem 
tudo de filiação partidária...
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O prefeito Paulo Pinheiro 
(PMDB) chamou a imprensa para 
anunciar, em entrevista coletiva, 
o vereador Jorge Salgado (PTB) 
como pré-candidato a vice pre-
feito. O anúncio foi feito ontem, 
dia 21. Salgado está no seu quarto 
mandato de vereador e é o atual 
líder do governo na Câmara.

"Tenho certeza que a evolução 
da cidade depende de uma parce-
ria correta, daqueles que conhe-
cem a cidade principalmente na 
hora de legislar e executar. A ex-
periência que adquirimos vamos 
por em prática", disse Salgado.

A Câmara Municipal de São Caetano realizou ontem, dia 
21 de julho, sessão solene em comemoração aos 139 anos da 
cidade, que serão comemorados no dia 28 de julho.

AniveRSáRiO

Chapa majoritária terá PMDB e PTB juntos

Karim Kanh

Divulgação

Câmara de São Caetano realizou sessão solene

Fabio Palacio recebe apoio do PSC

Editorial

O assunto da semana é a passagem da 
Tocha Olímpica. Mais precisamente pelo ABC 
(Santo André, São Bernardo do Campo e São 
Caetano do Sul). O “evento” acontece no 
próximo sábado, dia 23, desde as primeiras 
horas da manhã. E o desfile pelas ruas da 
região do símbolo maior dos jogos olímpicos 
causou muitas discussões. Alguns criticam 
duramente a ação comandada pelo comitê 
organizador das Olimpíadas Rio-2016, para 
os quais seria um desperdício de tempo e 
dinheiro sediar um evento esportivo mundial 
no atual momento político e econômico do 
país. Ainda, pela “espetacularização” que se 
tornou o carregamento da Tocha.

Também há os que defendam o evento e, 
claro, a passagem da Tocha pela região. Para 
esse grupo – que não é pouca gente, não – há 
uma tentativa de desqualificar a importância 
da realização dos Jogos Olímpicos. Lembram 
que quando o país foi escolhido para sediar a 
competição houve comemorações em todo o 
Brasil e que, agora, estão confundindo a disputa 
com outras no campo político-partidário.

Na verdade, podemos dizer que já vimos 
esse filme antes. Há dois anos, com a reali-
zação da Copa do Mundo de Futebol, não foi 

diferente. Também houve muita festa quando 
da escolha do país como sede da competição. 
Muitos dos que comemoraram a “conquista” 
diante de outros pretendentes, depois caíram 
de pau em quem trouxe o evento esportivo 
para cá. Os mais exaltados foram para as ruas 
com o slogan “não vai ter copa!”. Coisa mais 
sem noção, que não ecoou em nenhuma região 
brasileira. Tudo não passou de um grande mico 
e as manifestações perderam a força. No final, 
todos se vestiram de verde e amarelo.

Pois bem, diante de temas tão contro-
versos não é possível ficar em cima do muro, 
mesmo que sua opinião possa gerar algumas 
discordâncias. Por isso, não haveremos de nos 
omitir de opinar. Quanto a realização dos Jogos 
Olímpicos no país, de sermos sede de um mega 
evento como esse, não resta dúvida que é de 
se pensar se estávamos realmente preparados 
para receber tamanha incumbência. Estamos 
numa profunda crise econômica, política e 
moral – moral, sim. Temos um presidente da 
República interino, um Congresso fragilizado 
e sem moral para mudar os rumos do país e 
uma total falta de perspectivas de melhorias 
para os próximos meses – talvez anos. Ou seja, 
o cenário não é nada promissor. Se fosse para 

escolher a sede da competição hoje, seríamos 
totalmente contrários.

Porém, a escolha já foi feita. Já investimos 
muito mais do que podíamos para sediar o 
maior evento esportivo do planeta. Estamos há 
menos de um mês do início das competições. 
Então, não há mais o que ser feito para impedir 
sua realização. Assim como dissemos em 2014, 
tivemos tempo de sobra para protestar e abrir 
mão de receber a Tocha Olímpica e atletas do 
mundo todo. Passou do tempo de espernear. 
Agora. Só nos resta aceitar, torcer e, se possível, 
participar dessa grande festa esportiva.

Voltando ao tema Tocha Olímpica, acre-
ditamos que seja, sim, um momento espe-
cial para a nossa região. Ser escolhida como 
rota de passagem desse símbolo maior das 
Olimpíadas, desde a idade média, deve 
ser motivo de orgulho. Entraremos para a 
história dos Jogos Olímpicos.

Por isso, vamos aproveitar e, como bons 
brasileiros que somos, vamos celebrar esse 
momento. No mais, não será a passagem da 
Tocha que irá corrigir os rumos desse país. 
Por fim, não vamos deixar que preferências 
partidárias ofusquem o brilho da competição. 
Sejamos felizes.

 O pré-candidato a prefeito 
de São Caetano, Fabio Palacio 
(PR), recebeu o apoio de mais 
um partido: o PSC. Logo depois 
de Aparecido Viana desistir da 
pré-candidatura a prefeito, o 
Partido Social Cristão anunciou 
no dia 12/07 apoio ao pleito de 
Fabio Palacio. 

“É uma honra saber que 
tem cada vez mais partidos en-
tendendo nosso projeto. Nossa 
proposta é ouvir a população 
porque entendemos que só 
assim saberemos a realidade 

e teremos a possibilidade de 
resolver os problemas do cida-
dão”, destacou Fabio.

O PSC é o sexto partido a 
embarcar no front de Palacio. 
Além dos cristãos, estão com o 
PR as seguintes legendas: PTC, 
PRP, PMB e PTdoB. 

Na oportunidade, Fabio 
Palacio reiterou a força da 
sua candidatura, se colocando 
como terceira via no pleito, sem 
associação com o governo atual 
e com a administração passada 
da cidade.

Pré-candidato recebeu apoio de mais um partido

Espírito olímpico passa pelo Grande ABC

Divulgação

impressão feita
peLa GrÁfiCa
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SCS firma convênio com Hospital
para exames de alta complexidade

Parceria com Beneficência Portuguesa prevê 40 ressonâncias magnéticas por mês

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de São Caetano do 
Sul firmou convênio filantró-
pico dia (14/7) com o Hospital 
Beneficência Portuguesa da 
cidade para a realização de 
exames de alta complexidade 
de pacientes atendidos na 
rede pública. Sem custo para 
a administração municipal, a 
parceria prevê 40 ressonâncias 
magnéticas por mês e agenda 
semanal de 8 a 10 ultrassons 
com doppler, a partir de agosto.

Na terça-feira (19/7), em vi-
sita ao Beneficência Portuguesa, 
o prefeito Paulo Pinheiro conhe-
ceu de perto o funcionamento 
dos equipamentos. “Estamos 
ampliando os serviços com tec-
nologia de ponta. Essa é uma 
demanda antiga dos moradores. 
Agora, teremos exames como 
de ressonância magnética no 
município, evitando grandes 
deslocamentos dos pacientes 
para hospitais referências. É uma 
importante conquista vinda de 
um parceiro histórico com mais 
de 60 anos de serviços prestados 
à comunidade de São Caetano.”

O presidente do Hospital 
Beneficência Portuguesa, An-
tônio Rubira, destacou que 

Reunião selou a parceria com o Hospital sem custos para a Prefeitura

atualmente a unidade conta com 
um dos mais completos centros 
de diagnóstico por imagem do 
ABC. “Vai dar uma boa limpada 
nas filas de espera. Dispomos de 
ressonância magnética de fibra 
óptica, o primeiro equipamento 
com essa tecnologia instalada 
na América do Sul. Possui sala 
de exame com som ambiente, 

céu com teto estrelado e painel 
luminoso”, explicou Rubira.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde, Dr. Silvio Luiz 
Martinez, a prioridade será dada 
para pacientes internados de 
urgência e emergência. “Reque-
rem de cuidados especiais com 
sedação pelos anestesistas. A 
outra parte será via Central de 

Agendamento e Regulação com 
o objetivo de desafogar as de-
mandas reprimidas.”, ressaltou.

“Fazemos uma média de 10 
ressonâncias magnéticas por 
mês no Pronto-Socorro Adulto 
(PSA). Quando se trata de salvar 
vidas, essa proximidade para a 
realização dos exames é funda-
mental”, completou o diretor 

clínico do Hospital Municipal 
de Emergências Albert Sabin, 
Dr. Edler Tertuliano Lins.

Também participaram do 
encontro o secretário Fernan-
do Scarmelloti, e pelo Hospital 
Beneficência Portuguesa, o 
diretor administrativo, Flavius 
Rubira, e o relações públicas, 
Moacir Rubira.

Programa Fila Zero
agiliza consultas médicas 

Passar por consultas antes 
da data prevista ou simples-
mente sem precisar agendar. 
Os moradores de São Caetano 
do Sul têm essas duas opções 
graças ao Programa Fila Zero, 
que torna os serviços cada vez 
mais ágeis e eficientes. Sábado 
(16/7), no Hospital São Cae-
tano, a Prefeitura realizou o 
14º Mutirão da Saúde, com 27 
médicos em 14 especialidades. 
Ao todo, foram prestados mil 
atendimentos à população. A 
próxima edição ocorrerá no dia 
20 de agosto.

Dentro do conceito Priori-
dade pra quem é daqui, lança-
do pelo prefeito Paulo Pinhei-
ro, as consultas espontâneas 
abrangeram Clínica Médica, 
Ginecologia e Obstetrícia, 
Odontologia (Unidade Mó-

vel), Oftalmologia (Unidade 
Móvel), Ortopedia e Pequenas 
Cirurgias/Procedimentos. Já as 
pré-agendadas pela Central de 
Agendamento e Regulação, 
Anestesiologia, Cardiologia, 
Cardiologia Pré-operatório, 
Dermatologia, Endocrinologia, 
Neurologia, Otorrinolaringo-
logia e Reumatologia. O foco 
maior foi nas demandas repri-
midas e nos retornos.

O secretário municipal de 
Saúde, Dr. Silvio Luiz Martinez, 
está satisfeito com o desem-
penho do Fila Zero, que em 
um ano e dois meses atendeu 
mais de 30 mil pessoas sem-
pre no terceiro sábado de 
cada mês. “Agora, está mais 
enxuto, objetivo e eficiente. 
Trabalhamos com especialida-
des direcionadas. É mais uma 

possibilidade de atendimento 
aos moradores para agilizar as 
consultas dos ambulatórios e 
adiantar as filas de espera. Já 
virou costume”, avaliou.

“Cerca de 40% dos atendi-
mentos são de consultas espon-
tâneas. Em termos de acesso 
à Saúde e marcação estamos 
a anos-luz dos outros municí-
pios da região. Essa agilidade é 
motivo de orgulho para todos 
nós”, afirmou o coordenador 
médico da Secretaria de Saúde, 
Dr. Roberto Rodrigues Júnior.

Aprovação - A aposentada 
Sônia Maria Meneses, 68 anos, 
foi examinada por neurologista 
pré-agendado no Fila Zero. “Eu 
já estava desenganada de po-
der passar pelo médico. Esse 
mutirão realmente veio para 
desafogar as filas de espera.”

Carreata de S.Cristóvão 
será neste domingo 

São Cristóvão é o padroeiro dos motoristas No Hospital São Caetano, a Prefeitura realizou mil atendimentos no 14º Mutirão da Saúde

Alexandre Yort/PMSCS Eric Romero/PMSCS

A tradicional Carreata de 
São Cristóvão (padroeiro dos 
motoristas) de São Caetano 
do Sul reunirá centenas de 
fiéis no próximo domingo 
(24/7). A saída será às 10h30, 
em frente à Paróquia São 
Caetano – Matriz Velha (Pra-
ça Comendador Ermelino 
Matarazzo, Bairro Fundação), 
e, a chegada, na Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus (Rua 
Padre Mororó, 425, Bairro 
São José). O evento integra 
o Calendário de Festejos pe-
los 139 anos da cidade, que 
serão completados em 28 de 
julho, quinta-feira.

Os padres das duas igrejas 
abençoarão os católicos e os 
carros. Abrindo a Carreata, 
estará a viatura da Defesa 
Civil com a imagem de São 

Cristóvão - a Comissão Mu-
nicipal de Festejos entregará 
lembranças do santo aos 
participantes. A Secretaria de 
Mobilidade Urbana, a Guarda 
Civil Municipal e a Polícia 
Militar darão apoio no trajeto 
e informam que não haverá 
interdição de ruas.

Trajeto - Saída da Paró-
quia São Caetano, seguindo 
pela Rua 28 de Julho, Rua Rio 
Branco, Rua Perrela, Viaduto 
dos Autonomistas, Rua Ma-
noel Coelho, Avenida Conde 
Francisco Matarazzo, Rua 
João Pessoa, Rua José Paolo-
ne, Rua Oswaldo Cruz, Ave-
nida Paraíso, Rua Amazonas, 
Avenida Fernando Simonsen, 
Avenida Engenheiro Armando 
de Arruda Pereira e chegada 
na Rua Padre Mororó.

O Atende Fácil, unidade 
avançada da Prefeitura de 
São Caetano do Sul que 
oferece acesso rápido a ser-
viços municipais, estaduais 
e federais, divulgou o seu 
balanço de atendimentos 
de junho. Ao todo, foram 
60.646 serviços prestados 
pelo órgão no mês. 

Localizado na Rua Major 
Carlo Del Prete, 651, no Cen-
tro de São Caetano, o Atende 
Fácil funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 18h, e 
aos sábados, das 8 às 12h. O 
telefone para informações é 
4227-7600. Os interessados 
em utilizar os serviços com 
data e hora marcadas devem 
se cadastrar pelo endereço 
eletrônico afweb.saocaeta-
nodosul.sp.gov.br.

Atende Fácil 
realiza 60.646 
atendimentos 

em junho

Os cursos do Fundo Social 
de Solidariedade de São Cae-
tano do Sul ainda têm vagas 
disponíveis para o segundo 
semestre. As aulas gratuitas 
são nas áreas de artesanato, 
gastronomia e estética, e os 
interessados devem se diri-
gir até a Rua Antonio Bento, 
140, no Bairro Santa Paula, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 11h ou das 13h às 
16h, com documento pessoal 
e comprovante de endereço. 
Outras informações – como 

horários e datas – no telefo-
ne 4228-8907. As aulas terão 
início em agosto.

Restam vagas para as qua-
lificações no período matutino 
(das 8h30 às 11h30) em Mo-
saico, Flores em Fitas, Patch-
work em Madeiras, Artesanato 
Sustentável, Encadernação 
Manual Artística, Maquiagem 
Profissional, Design de Sobran-
celhas, Penteados, Pizzaiolo e 
Massa Folhada.

No período da tarde (das 
13h30 às 16h30), para Patch-

work EVA, Artesanato em 
Cabaças, Macramè, Pintura 
em Cerâmicas, Encadernação 
Manual Artística, Barista, Bar-
tender, Host/Hostess, Recep-
cionista, Garçom/Garçonete e 
Visagismo – Novas Tendências.

À noite (das 19h às 21h30), 
implantado em 2016, as profis-
sionalizações disponíveis são 
em Patchwork Apliqué, Pintura 
Livre, Artesanato Sustentável, 
Arte Francesa 3D, Artesanato 
em Madeira de Demolição e 
Visagismo – Novas Tendências.

Restam poucas vagas para os cursos do Fundo Social

Participantes dos cursos do Fundo Social de Solidariedade

Eduardo Nogueira/FSS

Eric Romero/PMSCS

Em sua 8ª edição, a Se-
mana de Fotografia de São 
Caetano do Sul é referência 
entre os profissionais, ini-
ciantes e amantes dessa arte. 
Organizado pelo Fotoclube 
ABCclick, com o apoio da 
Secretaria de Cultura, este 
ano, o ciclo de palestras e ofi-
cinas, que ocorre de 25 a 31 
de julho, recebe renomados 
profissionais – as palestras e 
aulas serão realizadas em au-
ditórios e parques da cidade. 
As inscrições podem ser feitas 
somente pelo www.abcclick.
com.br/8semana.

O evento, que é gratuito 
e de classificação livre, terá, 
para a oficina de 31 de julho, 
a arrecadação de 5 quilos de 
alimento não perecível que 
deverão ser entregues entre 
os dias 25 e 27, como confir-
mação da inscrição, no Teatro 
Santos Dumont (Av. Goiás, 
1.111, Bairro Santa Paula).

São Caetano 
realiza

semana da
fotografia

Disque ajustes e
consertos de roupas

Rua Santo Antonio, 257 
Centro - São Caetano 
Telefone: 4226-4842

Zig-Zag

Barra simples,
original, italiana e a mão

Ajustes e reparos em geral

ATendiMenTO
2ª a 6ª das

08 às 18 horas
Sábado das

08 às 13 horas

Com estacionamento
para clientes
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São Cristovão Saúde/São Caetano é
campeão nos Jogos Regionais

Equipe de vôlei venceu partida contra o São Bernardo por 3 sets a 0

mesatenista 
Paralímpica 

conduzirá
tocha em SCS

Vinte e um anos de idade, 
14 de carreira, se preparando 
para a segunda paralimpíada, 
terceira colocada no ranking 
mundial de Tênis de Mesa 
classe 10, além de dezenas de 
títulos estaduais, nacionais e 
mundiais. Esta é a mesatenis-
ta Bruna Alexandre, integran-
te da equipe de São Caetano 
do Sul e uma das condutoras 
que levará a Tocha Olímpica – 
Rio 2016 no próximo sábado 
(23/7) na cidade.

Natural de Criciúma (SC), 
Bruna teve o braço direito 
amputado por erro médico 
com apenas 3 meses de ida-
de e pratica o esporte desde 
os sete anos em sua terra 
natal. “No começo eu acom-
panhava o meu irmão que 
também joga, fui pegando 
gosto, comecei a praticar por 
brincadeira e estou aqui até 
hoje”, diz aos risos a paratleta 
que se prepara para a sua 
segunda paralimpíada, a do 
Rio de Janeiro, que será reali-
zada em setembro deste ano. 
“Evoluí muito desde Londres 
em 2012, quando fui elimi-
nada nas quartas de final. As 
condições de treinamento 
melhoraram muito e adquiri 
experiência”, complementa 
ela que é uma das esperanças 
de medalha do Brasil.

Após os jogos paralímpi-
cos da capital britânica, Bruna 
se mudou para São Caeta-
no, integrando a vencedora 
equipe da cidade e treinando 
diretamente com os atletas 
olímpicos, base da seleção 
brasileira da modalidade, e 
contando com toda estrutura 
da Prefeitura, como o moder-
no Centro de Treinamento de 
Tênis de Mesa.

Este período sulsancaeta-
nense é o de maior destaque 
e ápice para Bruna, que 
conquistou boas colocações 
em campeonatos como nos 
Mundiais da Eslováquia e 
Eslovênia, além dos torneios 
nacionais e intermunicipais 
como os Jogos Regionais. O 
sucesso é tanto, que a pa-
ratleta foi considerada uma 
das melhores do mundo em 
cerimônia do Comitê Para-
límpico em 2015.

Tocha - Bruna conduzirá 
a tocha no sábado (23/7) 
nas proximidades do clube 
ABREVB na Avenida Presi-
dente Kennedy .

O São Cristóvão Saúde/São 
Caetano já começou a tempo-
rada 2016/2017 levantando 
o troféu do título dos Jogos 
Regionais de São Bernardo do 
Campo. A equipe foi campeã 
da competição ao derrotar o 
São Bernardo no dia 18, por 
3 sets a 0  (parciais  25/16, 
25/18 e 25/20 ),em mais um 
clássico regional pela final da 
competição. O jogo ocorreu 
no Ginásio Baetão, em São 
Bernardo do Campo.  

Antes de estrear na competi-
ção a equipe de São Caetano se 
preparou muito para começar 
com êxito nos Jogos Regionais, 
realizou amistosos com a Sele-
ção Sub-23 e intensificou ainda 
mais os treinamentos do grupo. 

Os Jogos Regionais é uma 
excelente forma de se prepa-
rar para as competições que 
fazem parte do calendário 
na temporada 2016/2017. 
Agora o time se prepara para 
a estreia na Copa São Paulo 
no próximo dia 26, às 19h30, 
contra E.C Pinheiros no Gi-
násio Lauro Gomes, em São 
Caetano do Sul.

elenco e patrocínio - O São 
Cristóvão Saúde/São Caetano 
confirmou seu elenco para a 
temporada 2016/2017, que 

Antes de enfrentar o São Bernardo, a equipe venceu Mauá, Ribeirão Pires e Praia Grande sem perder um set

contará com 10 novas atletas 
para a próxima temporada 
renovando com apenas duas-
jogadoras, a central Andressa 
Picussa e a líbero Érika.

O time do ABC paulista 
renovou o patrocínio com o 
Grupo São Cristóvão Saúde 
e contará com o retorno da 
levantadora Diana, que jogou 
em 2013/14, e da ponteira 
Fernanda Tomé, que esteve 

em de 2008 a 2011, e também 
trouxe bons talentos como 
as centrais Marjorie Correa e 
Carol Godoi.

A equipe do técnico Hair-
ton Cabral também repatriou 
a ponteira Nikolle Del Rio, 
que estava no Dauphines de 
Charleroi (Bélgica) e contra-
tou Glauciele Martins e Paula 
Mohr; as opostas Angelica e 
Stefany; e a levantadora Cami-

la Caroline. “É uma equipe re-
novada com muitas jogadoras 
novas, mas com muito talento, 
e estamos nos preparando e 
melhorando a cada dia para as 
competições da temporada”, 
afirma Hairton Cabral.

Para a capitã Diana, o time 
tem a força da juventude 
e união que poderá fazer 
diferença na temporada. “É 
um time novo e com ótimas 

jogadoras com passagens por 
grandes clubes e estamos trei-
nando e nos preparando bas-
tante para as competições”, 
completa Diana.

O São Cristóvão Saúde/
São Caetano disputará os 
Jogos Regionais, Copa São 
Paulo, Campeonato Paulista, 
Jogos Abertos, Copa do Brasil 
e Superliga nesta temporada 
2016/17.

André Alves

Esporte de São Caetano  é
destaque em rede de televisão

A pouquíssimos dias dos 
Jogos Olímpicos, o esporte de 
São Caetano do Sul é destaque 
na maior emissora de televisão 
do país: a Rede Globo.

Em reportagem especial 
de seis minutos de duração 
exibida nesta segunda-feira 
(18/7) no telejornal “SPTV” 
em sua primeira edição, às 
12h, a emissora destacou a 
vocação sulsancaetanense 
para a ginástica artística e 
rítmica com depoimentos de 
atletas e professores.

São Caetano em ambas as 
modalidades possui histórico 

de sucesso mundial nas com-
petições. Considerado o maior 
ginasta do Brasil, o campeão 
olímpico e mundial, Arthur Za-
netti, por exemplo, é integrante 
da equipe do município. Além 
dele, outros sulsancaetanenses 
da Ginástica Artística integram 
a seleção brasileira em cam-
peonatos diversos, entre eles 
os Jogos Olímpicos.

Já na Ginástica Rítmica, o 
histórico não poderia ser dife-
rente. Nossas atletas estão en-
tre as melhores do Brasil, inclu-
sive com conquistas estaduais, 
nacionais e até internacionais.

inscrição - Os interessados 
em participar das aulas do PEC 
(Programa Esportivo Comuni-
tário) de Ginástica Artística e 
Rítmica da Prefeitura de São 
Caetano devem aguardar os 
processos seletivos que são 
feitos regularmentes pelas 
modalidades. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelos 
telefones: 4220-1970 (Ginás-
tica Artística) e 4224-6023 
(Ginástica Rítmica).Para assis-
tir a reportagem na íntegra, 
basta acessar o link no Globo 
Play: https://globoplay.globo.
com/v/5171503/.

Rodrigo Sodré prestigia
futebol amador

Sodré com Bruninho e seu filho Kauan Reportagem mostrou os bastidores das ginásticas rítmica e artística de São Caetano

Robson de Almeida/PMSCS Reprodução

O pré-candidato a vereador 
Rodrigo Sodré esteve pres-
tigiando as finais do futebol 
amador de São Caetano. Por ser 
um Agente FIFA, Sodré sempre 
atuou na captação de atle-
tas pelo Brasil. “Existem duas 
questões essenciais no esporte 
da cidade: a primeira é incen-
tivar e dar condições cada vez 
mais ao munícipe na prática do 
esporte. E a segunda, acredito 
que o marketing esportivo, que 
atuo há mais de dez anos, seja o 
melhor caminho para captação 
de recurso privado, através de 
PPP (Parceria Público Privada) e, 

assim, melhorar a estrutura dos 
clubes em geral”, explicou Sodré.

“Ele sempre acompanhou 
o esporte amador e também 
é um agente FIFA. Como ve-
reador vai poder ajudar muita 
gente. Sodré tem meu apoio”, 
disse Bruninho, do Unidos.

Título - Em jogo realizado no 
campo do Clube Santa Maria,  
no domingo (10/7), a equipe do 
Unidos F.C, do Bairro São José, 
bateu o A.D União Nova Gerty 
por 1 a 0 e conquistou o título da 
2ª divisão da categoria principal 
do Campeonato Municipal de 
Futebol Amador de São Caetano.

Ginasta Arthur Zanetti recebe homenagem em painel
 A cidade de São Caetano  

está concluindo os prepara-
tivos à passagem pelo muni-
cípio da Tocha Olímpica dos 
Jogos do Rio de Janeiro. O 
símbolo mundial do esporte 
olímpico será conduzido pelas 
principais vias da cidade neste 
sábado (23/7), a partir das 
11h45, num percurso de 10 
km e que será realizado por 45 
pessoas. Como contribuição 
ao evento histórico, a Secre-
taria de Cultura da Prefeitura 
promove, a partir das 12 horas 
do próprio sábado, no Centro 
Digital, localizado na Avenida 
Goiás com a Rua Oswaldo 

Cruz, a abertura de um painel 
de 12 metros de altura por 6 
metros de largura, que exibirá 
a imagem do ginasta Arthur 
Zanetti, campeão olímpico, 
mundial e pan-americano.

A gigantesca obra foi 
confeccionada pelo artista 
plástico Aleksandro Reis, em 
parceria com o desenhista 
Ricardo Bueno e retrata a 
imagem de um dos grandes 
ídolos do esporte nacional e 
que é atleta de São Caeta-
no.  Na tela, Zanetti segura a 
bandeira do Brasil, em meio a 
detalhes que fazem referência 
para a cultura nacional. Obra de Aleksandro Reis será exibida durante passagem da tocha olímpica

Helber Aggio

Mesatenista Bruna Alexandre



ABC, 22 de julho de 2016 Jornal da Região 05

municipal de Santo André recebe
espetáculos no fim de semana

A agenda do Teatro Munici-
pal Antônio Houaiss tem vários 
espetáculos. Na sexta-feira, às 
21h, é a vez de ‘Zoom Beatles’, 
que já emocionou plateias de 
todo Brasil com a apresenta-
ção de um autêntico show dos 
Beatles. Indicado para maiores 
de 12 anos. Ingressos a R$ 100 
e meia-entrada, R$ 50.

A agenda do teatro prosse-
gue no sábado, às 21h, quando 
o público poderá conferir ‘Back 
to Amy – Amy Winehouse – Live 
Tribute’. Acompanhada de uma 
banda, a talentosa Bruna Góes 

reconstitui com fidelidade o 
show da cantora britânica. 
Livre. Ingressos antecipados a 
R$ 60 e meia-entrada a R$ 35. 
No dia da apresentação, R$ 
70. A comédia ‘Vamu Ri’, com 
Emerson França fecha o fim de 
semana no domingo, às 18h. 
No espetáculo, as observações 
impagáveis do cotidiano, bem 
como imitações de artistas 
do rádio e da TV, além dos 
personagens criados para o 
programa da rádio Band FM. 
Indicado para maiores de 12 
anos. Ingressos a R$ 60, com 

meia-entrada para estudantes, 
aposentados, professores da 
rede pública estadual e porta-
dores de flyers promocionais. O 
endereço do teatro é Praça IV 
Centenário, s/n, Centro. Mais 
informações: 4433-0786.

Agenda cultural - A progra-
mação cultural é organizada 
pela Secretaria de Cultura e 
Turismo de Santo André. O con-
teúdo completo está disponível 
em: http://www2.santoandre.
sp.gov.br/images/pdf-portal-
-pmsa/SCELT/agenda-cultural/
agenda-cultural-julho-2016.

Lobão se apresenta
em São Caetano

Cantor apresenta músicas dos 40 anos de carreira No sábado, público pode conferir tributo à Amy Winehouse

Divulgação Divulgação PSA

A Secretaria de Cultura da 
Prefeitura de São Caetano 
apresenta o show Lobão “voz 
e violão”, no dia 22 de julho 
(sexta-feira), às 21 horas, no 
Teatro Paulo Machado de Car-
valho (Alameda São Caetano, 
1807, São Caetano). 

O show em parceria com 
a Up Eventos apresentará um 
repertório variado e imprevisí-
vel, intercalados com histórias 
de como as músicas nasceram 
e fatos curiosos que ocorreram 
ao longe dos 40 anos de carreira 
do artista, o show é uma viagem 

ao centro do universo musical 
que ele divide com o público. 

No show pode se esperar 
músicas como: Me Chama, Cho-
rando no Campo, Corações Psi-
codélicos, A vida é doce, Radio 
Blá, entre outras. Os ingressos 
para o show estão à venda pelo 
site www.ingressorapido.com.
br, e na bilheteria do Teatro, 
das 14h às 19h. Os valores são 
R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia). 
Informações adicionais podem 
ser obtidas na Secretaria de 
Cultura, pelos telefones 4232-
1237 e 4232-1294.

Maestro Villas-Boas

Passaram-se anos des-
de que o homem conhecido 
como Tarzan deixou as selvas 
da África para trás para levar 
uma vida burguesa como John 
Clayton III, Lorde Greystoke, 
com sua esposa, Jane (Robbie) 
ao seu lado. Agora, ele é con-

vidado a voltar ao Congo para 
servir como um adido comer-
cial do Parlamento, sem saber 
que na verdade ele é uma peça 
usada em uma ação de ga-
nância e vingança, organizada 
pelo belga Capitão Leon Rom 
(Waltz). Porém, as pessoas 

por trás dessa trama assassina 
não fazem ideia do que estão 
prestes a desencadear.

A Lenda de Tarzan‘ também 
é estrelado pelo indicado ao 
Oscar Samuel L. Jackson (“Pulp 
Fiction: Tempo de Violência”,  
“Capitão América”),  Mar-

got Robbie (“O Lobo de Wall 
Street”, ”Uma Repórter em 
Apuros”), o indicado ao Oscar 
Djimon Hounsou (“Diamante 
de Sangue”, “Gladiador ”), 
com o vencedor do Oscar Jim 
Broadbent (“Iris”) e o duas 
vezes vencedor do Oscar Ch-

ristoph Waltz(“Bastardos In-
glórios”, “Django Livre”).

Curiosidades: Henry Ca-
vill, Tom Hardy, Charlie Hun-
nam e até o nadador Michael 
Phelps foram cotados para 
dar vida ao Tarzan. Emma Sto-
ne recusou o papel de Jane.

Divulgação

Samuel L. Jackson, Margot Robbie e Alexander Skarsgard estrelam filme

O filme é baseado no personagem criado em 1912, no qual um órfão cresce na selva

Releitura da lenda de Tarzan
chega aos cinemas brasileiros

Oficinas
Culturais

Estão abertas as inscri-
ções para 15 oficinas cultu-
rais gratuitas oferecidas pela 
Prefeitura de São Bernardo 
- como de acordeom, aqua-
rela, dança, teatro, história 
da arte, xilogravura e moda, 
entre outras. Há capacita-
ções para interessados de 
diversas idades.

As inscrições devem ser 
feitas online, no endereço 
https://goo.gl/JGf4vF, até 
28 de julho, ou presencial-
mente, nos locais onde serão 
oferecidas as oficinas e em 
datas específicas. Para a 
inscrição, é necessário apre-
sentar RG. Para participar de 
algumas das oficinas será 
necessário levar seu pró-
prio instrumento. As aulas 
devem começar entre o fim 
de julho e o início de agosto.

Mais informações pelo 
telefone 4336-8258 ou e-
-mail cultura.formacao@
saobernardo.sp.gov.br.

Helber Aggio

Festival
Internacional 

de Ópera

Em crescente introdução 
ao universo lírico, São Cae-
tano do Sul dá continuidade 
ao Festival Internacional 
de Ópera do Grande ABC, 
promovido pela Secretaria 
de Cultura da Prefeitura. 
Em sua terceira edição, a 
Orquestra Filarmônica da 
cidade, regida pelo Maestro 
Henrique Villas-Boas, se une 
a um elenco artístico para 
a interpretação da Ópera 
La Bohème, uma das obras 
mais famosas de Giacomo 
Puccini. Sob a direção geral 
e artística de Paulo Abrão Es-
per, a montagem de La Bohè-
me, inspirada no livro Scènes 
de la vie de bohème, de Henri 
Murger, é divida em quatro 
atos. O enredo se passa na 
Paris da primeira metade do 
século XIX e tem como foco 
um grupo de artistas com 
problemas financeiros.

As apresentações ocor-
rem neste sábado e domingo 
(23 e 24/7), às 20 horas, no 
Teatro Paulo Machado de 
Carvalho (Alameda Conde 
de Porto Alegre, 840, Bairro 
Santa Maria). A entrada é 
gratuita. Outras informações  
podem ser obtidas na Secre-
taria de Cultura, pelos telefo-
nes 4232-1237 e 4232-1294. 

Com o  Teatro  Santos 
Dumont lotado, a noite da 
quarta-feira (20/7) marcou 
o lançamento da 53ª edição 
da Revista Raízes, produzida 
pela Fundação Pró-Memória 
de São Caetano do Sul. Ação 
integrante do calendário de 
festejos pelos 139 anos da 
cidade, a publicação traz a 
saúde como tema principal e 
uma edição especial com foco 
nas Olimpíadas.

Sônia Maria Franco Xavier, 
presidente da Pró-Memória, 
lembrou que o novo exemplar 
celebra os 25 anos da Funda-
ção e que Raízes é fruto de um 

sonho iniciado na década de 
90, na gestão do ex-prefeito 
Luiz Tortorello, realizado gra-
ças ao empenho e dedicação 
de jornalistas, historiadores e 
da Secretaria de Comunicação 
Social da Prefeitura. “Quere-
mos retratar o orgulho que 
temos de nossa cidade. Neste 
número, falamos de persona-
gens da Saúde, médicos, en-
fermeiros, dentistas, história 
das farmácias, todas muito 
bem representadas pela equi-
pe do Pró-Memória e articulis-
tas convidados”, observou. “Já 
no especial das Olimpíadas, 
abordamos o engajamento 

da cidade para formar atletas 
que carregam com louvor o 
nome de São Caetano em 
competições internacionais. 
Não é por acaso que temos 
tantos campeões aqui, uma 
vez que o município oferece 
estrutura e condições para 
a formação desses esportis-
tas”, concluiu.

A distribuição da Revista 
Raízes é gratuita e a nova edi-
ção pode ser retirada na sede 
da Fundação Pró-Memória 
(Avenida Dr. Augusto de Tole-
do, 255, Bairro Santa Paula). 
Outras informações pelo tele-
fone 4223-4780.

Fundação Pró-memória lança nova edição da Revista Raízes

Sonia Xavier com prefeito Paulo Pinheiro no lançamento da revista

Alexandre Yort/PMSCS
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Felipe Moura, Sodré, Juninho, Caique, Fernandinho Sodré e amigas Caca, Sodré, Eden Pizinato, Evando Sodre Cerca de 300 pessoas prestigiaram a inauguração

Rodrigo Sodré descontraído com amigos Terceira idade prestigia evento de Rodrigo Sodré  Elizabete, Ernesto, Elisio, Marisa, Sodre, Evanilda, Antônio Amigos da Guaxupé e Sodré

Sodré, Felipe Vilardi e Fernando Cicala Familia Vilela e Sodré Sonia, Sodré e amigos Caca, Edna, Dr. Ricardo Vargas, Sodré e Natália

Edinanci Silva e atletas das artes marciais Emerson Rodrigues e Sodré Roger, Evanilda, Sodré, Leonardo e Richardi Sodré recebe apoio da empresa Guardia Tercerização

Tuta e Rodrigo Sodré Familia Mendes e Rodrigo Sodré Ana, Marisa, Sodré, Edna, Beatriz, Natália e Evanilda Sodré, Pedro e Dilma Camargo

Bruninho e Alberto da Vila São José Família Sodré Fabio Piva e Feltran da imobiliária Damasco Waldívia, Sodré e amigos

Julia, Thiago, Giulia, Gabriel, Ana, João, Evando e Renato Caetano Caran, Sodré e Adilson Juventude do PHS e Sodré Prefeito, Sodré, Graça Pinheiro e Salgado

Presidente do PHS e pré-candidato a vereador Rodrigo Sodré discursa durante a abertura da sede do partido

Na última quarta feira, 20/07, 
o presidente municipal do Parti-
do Humanista da Solidariedade 
(PHS) de São Caetano do Sul, 
Rodrigo Sodré, inaugurou a nova 
sede do partido em grande esti-
lo. A cerimônia de inauguração 
recebeu aproximadamente 300 
convidados entre amigos, cor-
religionários e autoridades que 
marcaram presença. 

O prefeito e pré-candidato à 
reeleição do Executivo Municipal 
de São Caetano do Sul, Paulo Pi-
nheiro (PMDB) prestigiou a inau-
guração da sede do PHS, presidido 

pelo jovem empresário Rodrigo 
Sodré, na Avenida Presidente 
Kennedy, 1740, onde também 
dialogou com filiados e amigos 
do pré-candidato a vereador. Na 
ocasião, o prefeito parabenizou o 
partido pela abertura do espaço 
e reforçou: “Será um local para 
debater com a população o futuro 
da cidade. Aqui  poderemos reu-
nir pessoas com boas ideias, bons 
propósitos e com planos para 
continuarmos nosso trabalho em 
prol de São Caetano.”

“Depois de quatro anos da 
primeira campanha, corrigi as 

falhas e, com mais experiência, 
escolhi o lado certo para atingir 
esse objetivo de me tornar ve-
reador”, falou o anfitrião Rodrigo 
Sodré. “Conversei com muitas 
pessoas, lideranças, analisei o 
cenário político, o comporta-
mento da população e chegamos 
a conclusão que andar ao lado 
de Paulo Pinheiro é o melhor 
caminho. Sabemos que será um 
desafio, mas não mediremos es-
forços para que São Caetano seja 
sempre referência em Educação, 
Saúde e Segurança para todo o 
Brasil”, concluiu Sodré.

Pré-candidato Rodrigo Sodré
inaugura nova sede do PHS

Fotos: Divulgação


