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A Guarda Civil Municipal  
realizou uma megaoperação na 
cidade, na terça-feira (26/7). A 
ação contou com o envolvimen-
to de 30 agentes de segurança, 
em 10 viaturas e 10 motocicle-
tas da Rotam.
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S.Caetano
O ex-prefeito José Auric-

chio Júnior oficializou no úl-
timo domingo, 24, na Câmara 
Municipal, sua pré-candida-
tura à disputa do Palácio da 
Cerâmica. Auricchio terá Beto 
Vidoski como vice-prefeito.

Pág. 02

A youtuber Vitória Moraes, 
mais conhecida pelos internau-
tas como Viih Tube, apresenta 
seu espetáculo “Mas ele é meu 
primo!”, no domingo (31/7), às 19 
horas, no Teatro Municipal Santos 
Dumont, (Av. Goiás, 1.111).

TeatroPolítica

Espaço Verde Chico Mendes tem
encontro de carros antigos

População de São Caetano prestigia
convenção de Paulo Pinheiro

Público lotou a quadra da Escola Eda Mantoanelli

Com a presença rotativa de 
cinco mil pessoas, o prefeito 
de São Caetano do Sul, Paulo 
Pinheiro (PMDB), foi oficializado 
candidato à reeleição em con-
venção suprapartidária realizada 
domingo (24/7), no Ginásio Mar-
lene José Bento, da Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental 
Eda Mantoanelli, no Bairro Santa 
Maria. Ao lado de Paulo Pinheiro, 
comporá a chapa majoritária o 
vereador Jorge Salgado (PTB), 
como candidato a vice-prefeito. 
A coligação Compromisso com 
o Futuro engloba 10 partidos 
(PMDB, PTB, PP, PROS, PTN, PV, 
PHS, DEM, SDD e PRB), tem o 
apoio da maioria dos vereadores 
da cidade. Página 5

Raridades ficam expostas até o dia 31 de julho

Arquivo

Gilberto Costa é
candidato a prefeito

A convenção do Partido Ecológico Nacional (PEN) oficia-
lizou Gilberto Costa como candidato a prefeito de São 
Caetano do Sul. Dr. Edson Hiroshi será o vice. Página 2

TOCHA
População de São Caetano lotou o Parque Chico 
Mendes para ver a chegada da Tocha Olímpica 

com o ginasta Arthur Zanetti. Página 6

diVErSãO
São Caetano do Sul ganhou 18 novos brinquedos 
em seis locais públicos. Página 3

 Os moradores de São Caeta-
no do Sul terão a oportunidade 
de apreciar um verdadeiro 
exemplar de Calhambeque, fa-
bricado em 1912, com pintura e 
peças totalmente restauradas. 
Essa será uma das cerca de 600 
raridades automobilísticas que 
estarão estacionadas no Espaço 
Verde Chico Mendes (Avenida 
Senador Fernando Simonsen, 
566), entre 28 e 31 de julho, 
na tradicional Exposição Anual 
de Autos Antigos e Especiais da 
cidade. Em sua décima edição, 
o evento integra as comemo-
rações do 139º aniversário do 
município. Página 4

Guilherme Arantes comemora 40
anos de carreira em São Caetano

Temas de novelas estarão entre as músicas tocadas

Divulgação
Com 40 anos de carreira, o 

cantor e compositor Guilherme 
Arantes realizará um desfile de 
seus grandes sucessos em apre-
sentação única neste sábado 
(30/7), a partir das 21 horas, 
no Teatro Paulo Machado de 
Carvalho (Alameda Conde de 
Porto Alegre, 840, Bairro Santa 
Paula), em São Caetano do Sul. 
O autor de inúmeros hits, que 
emocionam gerações de fãs, 
contará como surgiram suas 
criações, em um clima intimis-
ta, apenas com voz e piano. O 
show tem o apoio da Secretaria 
de Cultura da Prefeitura de São 
Caetano. Página 8



Baleia rossi declara apoio à
reeleição de Paulo Pinheiro
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Editorial

A melhor cidade do Brasil está 
comemorando 139 anos de vida. 
Melhor em qualidade de vida, em 
educação, destaque nos esportes, na 
saúde, na economia. São Caetano do 
Sul é um município diferenciado. Pos-
sui os melhores indicadores sociais 
e econômicos; é certificada como 
a melhor cidade para se investir; e 
reconhecida como a número um para 
se fazer carreira. O município, que 
ganhou destaque na mídia nacional 
e internacional a partir do final dos 
anos de 1990, conquistou o melhor 
IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano - ONU) dentre as cidades 
brasileiras. Também possui uma in-
vejável coleção de títulos e certifica-
ções, conferidos pelos mais variados 
institutos de pesquisa e de ensino.

Tudo isso tem sido motivo de orgu-
lho para a sua população, que faz ques-
tão de ressaltar suas qualidades, onde 
quer que seja, bem como a felicidade 
de morar aqui. Orgulhosos de ver que 
a cidade continua se desenvolvendo 
e investindo em todos os setores e 
faixas etárias. Mas, até mesmo este 
oásis de excelência, tem desafios para 
serem enfrentados. A inclusão social, 
certamente, é uma das questões que 
entraram definitivamente na pauta da 
administração municipal, nos últimos 
anos, mostrando para a sociedade 
que São Caetano do Sul também tem 
problemas para serem resolvidos. Eles 
existem e precisam ser enfrentados 
com seriedade e participação ativa da 
população. Manter a qualidade dos 
serviços e atender os anseios de uma 

população cada vez mais exigente é, 
sem dúvida, o maior de todos os desa-
fios do atual Governo.

E é inegável que o Governo Munici-
pal vem trabalhando para que a cidade 
mantenha-se na posição de destaque, 
mesmo com a crise econômica que o 
país atravessa. Na verdade, a crise só 
aumenta a demanda por serviços no 
município, que é obrigado a investir 
ainda mais para atender a população. Os 
problemas precisam ser enfrentados com 
determinação, trabalho, transparência e 
seriedade, para que a população possa 
sentir verdadeiramente a atuação do 
Governo e sua preocupação em fazer 
o melhor para os moradores da cidade. 

Por tudo isso, São Caetano do Sul 
chega aos seus 139 anos sendo reveren-
ciada por todo o país. Parabéns!
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Mostrando cada vez mais 
força política rumo à reeleição, 
o prefeito Paulo Pinheiro ganhou 
mais uma declaração incisiva de 
apoio: a do deputado federal, 
presidente do PMDB paulista 
e líder da sigla na Câmara dos 
Deputados, Baleia Rossi.

“Venho trazer aqui meu apoio 
total e integral ao prefeito Paulo 
Pinheiro, que com sua gestão 
equilibrada e com respeito no 
trato com o dinheiro do povo 
está colocando São Caetano nos 
trilhos, apesar das dificuldades 
encontradas”, disse o cacique 
peemedebista em vídeo. Emoção e alegria mar-

caram a Convenção Muni-
cipal do Partido Ecológico 
Nacional  (PEN) de São 
Caetano do Sul, no último 
domingo, dia 24. A EMEF 
Anacleto Campanella ficou 
pequena para uma multi-
dão que, entusiasmada, 
balançava bandeiras, to-
cava cornetas e gritava a 
todo tempo o nome de 
Gilberto Costa. Do lado de 
fora um painel, de 12 me-
tros quadrados, transmitia 
o evento ao vivo. 

A leitura da Ata da Con-
venção feita por Marcela 
Facundo Costa, primeira-
-secretária e coordena-
dora-geral do PEN de São 
Caetano, proclamou o que 
já era esperado: Gilberto 

Costa teve sua candida-
tura a prefeito de São 
Caetano confirmada com 
Dr. Edson Hiroshi  para 
vice. A chapa de vereado-
res disputará as eleições 
sem coligação e com 29 
candidatos, sendo nove 
mulheres e 20 homens.

Com um discurso in-
flamado, o candidato a 
prefeito homologado na 
convenção, Gilberto Costa, 
falou da sua trajetória polí-
tica e do plano de governo: 
"Sou Ficha Limpa, sempre 
lutei pela cidade e tenho 
o melhor projeto para a 
São Caetano dos nossos 
sonhos. Hoje assumo um 
compromisso com todos 
vocês. Somos o melhor 
caminho a seguir! ”.

O ex-prefeito José Au-
ricchio Júnior oficializou 
no último domingo, 24, 
na Câmara Municipal, sua 
pré-candidatura à disputa 
do Palácio da Cerâmica. 
Também foi confirmada a 
escolha do atual vereador 
Beto Vidoski, que também 
é do PSDB como vice. A 
chapa de aliados ao ex-
-prefeito tem ainda o PPS, 
PSB, PSD, PSDC e PPL. O 
PSDB volta a disputar a Pre-
feitura após 16 anos. O úl-
timo candidato do partido 

foi Cláudio Demambro que 
perdeu para Luiz Tortorello 
(PTB), em 2000.

“Queremos deixar para 
trás a inoperância, a ine-
ficiência e o clientelismo 
de uma gestão feita para 
poucos, que considera o 
morador de São Caetano 
um simples pagador de 
impostos. Com coragem, ex-
periência e muito trabalho, 
acredito que é possível fazer 
a diferença e construir uma 
cidade para todos”, disse 
José Auricchio.

Baleia Rossi durante visita ao prefeito Paulo Pinheiro

Arquivo JR

Divulgação

Divulgação

139 anos da melhor cidade do país

Gilberto Costa fala na convenção do PEN

Ex-prefeito volta a concorrer ao Executivo

impressão feita
peLa GrÁfiCa

Neide Sartori leva
centenas de pessoas a 

evento beneficente

Neide Sartori realizou evento para ajudar necessitados

Divulgação

Neide Sartori tem mantido 
sua grande popularidade junto 
aos Centros de 3ª Idade, na qual 
atua, luta e apoia há 24 anos junto 
com o vereador Gersio Sartori. Em 

eventos realizados nos dias 14 e 
19 deste mês, reuniu centenas de 
pessoas que participaram com o 
intuito de ajudar quem mais pre-
cisa, foi um verdadeiro sucesso.

Gilberto Costa é
candidato a prefeito

Auricchio e Beto Vidoski 
formam chapa do PSdB
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Megaoperação da GCM
garante segurança da população

Guarda faz flagrantes e averigua suspeitos durante a operação

Vitrine de Arte 
está com a
inscrição

aberta
A Fundação Pró-Memó-

ria de São Caetano do Sul, 
por meio da Pinacoteca 
Municipal, está com ins-
crições abertas para a 5ª 
Vitrine de Arte – Mostra 
Coletiva de Artistas de São 
Caetano do Sul, projeto 
que tem como objetivo o 
conhecimento e a divul-
gação da produção artís-
tica local, além de revelar 
novos talentos e provocar 
discussões em torno dessa 
produção.

Iniciado em 2003 e com 
periodicidade bienal,  a 
Vitrine já apresentou tra-
balhos de centenas de 
artistas locais. Na última 
edição, em 2014, entre 
pinturas, fotografias, es-
culturas e instalações, fo-
ram mais de 150 trabalhos 
inscritos por 63 artistas.

As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas 
de 1° de agosto até 16 de 
setembro. Além de artis-
tas moradores da cidade, 
também podem participar 
aqueles que trabalham no 
município, ou que com-
provem terem nascido em 
São Caetano. Cada artista 
poderá inscrever até três 
obras, em diversas temáti-
cas, linguagens, técnicas e 
materiais. Os trabalhos se-
lecionados ficarão expostos 
na Pinacoteca Municipal a 
partir de outubro de 2016.

A ficha de inscrição e 
o regulamento estão dis-
poníveis no site da Funda-
ção Pró-Memória (www.
fpm.org.br), na página de 
Downloads. As obras e a fi-
cha de inscrição preenchi-
da deverão ser entregues 
na sede da instituição, 
localizada na Av. Dr. Au-
gusto de Toledo, nº 255, 
Bairro Santa Paula. Mais 
informações pelo telefone 
4223-4780 ou pelo email 
pinacoteca@fpm.org.br

A megaoperação de comba-
te à criminalidade denominada 
139 anos de São Caetano do 
Sul, conduzida pela Guarda Civil 
Municipal (GCM), resultou num 
saldo de 62 pessoas averigua-
das (três delas conduzidas à 
delegacia e, depois, liberadas), 
dois flagrantes, 39 veículos vis-
toriados e 55 boletins de ocor-
rências produzidos. Realizada 
na terça-feira (26/7), a ação 
contou com o envolvimento de 
30 agentes de segurança, em 
10 viaturas e 10 motocicletas 
da Rotam (Rondas Táticas com 
Apoio de Motocicleta), além 
da frota que já patrulha São 
Caetano todos os dias.

Logo na saída do comboio 
da operação, entre a Avenida 
Guido Aliberti e a Rua Machado 
de Assis, no Bairro Santo Antô-
nio, o pessoal da GCM avistou 
uma mulher em situação de 
desespero, porque Raimundo 
Alves Ferreira, de 36 anos, com 
uma faca, havia acabado de 
roubar seu celular. Rapidamen-
te, os guardas prenderam-no 
em flagrante e o conduziram à 
Delegacia Sede, no Centro – no 
Bairro Nova Gerty, um homem 
também foi preso e enquadrado 
na Lei Maria da Penha por conta 
de agressão a uma mulher.

O secretário de Segurança 

Ação contou com o envolvimento de 30 agentes de segurança, em 10 viaturas e 10 motocicletas da Rotam

da Prefeitura, Marco Antonio 
A. Barreiras, exalta o êxito da 
megaoperação e explica que 
essa foi a primeira grande ação 
de combate ao crime no mu-
nicípio desde a implantação, 
recentemente e a custo zero, 
do moderno sistema eletrônico 
de análise das violações das leis 
cometidas nos 15 quilômetros 
quadrados da cidade, com o 
auxílio do programa de internet 
Google Maps.   

“Com o sistema, estabele-
cemos patrulhamentos ainda 
mais precisos, com estatísticas 
que apontam quais os locais de 
maior índice criminal e quais as 
ocorrências mais comuns. É um 
complemento importante nas 
demais atividades”, pontua o 
titular da Pasta de Segurança, 
ao destacar que a ferramenta 
começou a ser utilizada pela 
3ª Companhia da Polícia Militar 
(PM) e que foi implantada pela 

Guarda Civil Municipal sulsan-
caetanense graças à troca cons-
tante de informações e união 
das forças policiais na cidade.

Nas imediações do Complexo 
Viário Luiz Tortorello, na divisa 
com São Paulo, e com o apoio de 
funcionários da Secretaria de As-
sistência e Inclusão Social sulsan-
caetanense, a GCM abordou dez 
usuários de drogas, suspeitos 
de praticarem pequenos furtos 
no local e que haviam armado 

uma espécie de tenda impro-
visada para consumir entorpe-
centes. “Eles foram conduzidos 
à delegacia e, além disso, foram 
retirados dois caminhões de lixo 
com resíduos do local”, informa 
Alexandre Tucillo, comandan-
te da Guarda Civil Municipal, 
que também ressalta o auxílio, 
durante a megaoperação, da 
Secretaria de Mobilidade Urba-
na na verificação de transporte 
coletivo clandestino.

Alexandre Yort/PMSCS

Empresários participam de
palestra sobre custos e despesas 

Para um empresário, quanto 
mais conhecimento do merca-
do, dos processos do dia-a-dia, 
é sempre mais garantia de 
sucesso. E é com esse pensa-
mento que a Prefeitura de São 
Caetano do Sul, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Relações de Traba-
lho, promoveu a palestra “Por 
Dentro dos Custos, Despesas e 
Preço de Venda”, no dia 21/7, 
no auditório da Associação Co-
mercial de São Caetano do Sul, 
para 70 empresários.

A palestra é realizada em 
parceria com o Sebrae-SP, uma 
vez por mês. O comando da 
palestra sobre custos ficou a 
cargo da consultora do Sebrae-
-SP, Cibele Sant´Anna Pestillo.

O secretário municipal de 

desenvolvimento econômico de 
São Caetano do Sul, Alessandro 
Leone, destacou a importância 
desse tipo de ação. “Preten-
demos sempre trabalhar com 
esses tipos de palestras, sempre 
auxiliando o empresariado da 
cidade. A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e Rela-
ções de Trabalho está de portas 
abertas para ajudar e assessorar 
os empresários de São Caetano”.

A palestra é de acordo com os 
critérios do Modelo de Excelência 
da Gestão (MEG) da Fundação 
Nacional da Qualidade (FNQ).

“Muitos materiais que eu 
trabalho sofrem com a variação 
do câmbio, então quanto mais 
conhecimento eu agregar sobre 
esse assunto, mais certeza que 
vou conseguir chegar a um 

coeficiente melhor e justo para 
os produtos”, disse a vendedora 
Sheila Aparecida Mendes, par-
ticipante da palestra.

Palestras - Voltada aos mi-
croempreendedores multis-
setoriais formalizados com 
CNPJ e carga horária de duas 
horas, a aula do Sebrae-SP irá 
orientar quanto à importância 
de conquistar clientes, saber 
mantê-los por meio de ações 
e ferramentas que contribuem 
para aproximá-los ainda mais 
da sua empresa.

Para se inscrever e mais 
informações das palestras, é 
só acessar o site www.inves-
tesaocaetano.com.br ou pelo 
telefone 4227-7616. O ciclo de 
palestras mensais gratuitas se 
estende até novembro de 2016.

Parques ganham
18 novos brinquedos

Novos brinquedos foram instalados no Chico Mendes Setenta empresários participaram da palestra

Eric Romero/PMSCS João Victor Padovan/PMSCS

Visando aumentar ainda 
mais o lazer e o conforto de 
pais e filhos, a Prefeitura de 
São Caetano do Sul por meio 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos  está insta-
lando em seis locais públicos 
do município 18 novos brin-
quedos infantis para a crian-
çada se divertir à beça nas 
horas livres.

Na segunda-feira (25/7), o 
Espaço Verde Chico Mendes, 
no Bairro Cerâmica, recebeu 
as quatro primeiras novas 
atrações da série, que já foram 

um sucesso logo de cara com 
os frequentadores do local.

Ao longo dos próximos dias 
os demais brinquedos serão ins-
talados em mais quatro parques 
da cidade (Cidade das Crianças, 
Bosque do Povo, José Agostinho 
Leal e Guaiamú – Santa Maria) 
e também no clube Cespro, no 
Bairro Prosperidade.

A Prefeitura informa que os 
brinquedos possuem garantia e 
atendem a todas as orientações 
e determinações de faixa etária 
e cuidados necessários para o 
bom uso e conservação.

“Que os ideais que inspiraram os primeiros 
imigrantes italianos possam estar vivos, 
em cada um de nós, para fazermos 
de São Caetano do Sul a cidade que 
todos desejamos.”

PARABÉNS SÃO CAETANO 
DO SUL PELOS 139 ANOS!

@fabiopalacioscs

/fabiopalacio22

@fabiopalacio22
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Espaço Verde Chico Mendes tem
carros antigos, música e gastronomia

Tradicional parque está repleto de atrações no aniversário da cidade
Helber Aggio Os moradores de São Cae-

tano do Sul terão a oportunida-
de de apreciar um verdadeiro 
exemplar de Calhambeque, fa-
bricado em 1912, com pintura e 
peças totalmente restauradas. 
Essa será uma das cerca de 600 
raridades automobilísticas que 
estarão estacionadas no Espaço 
Verde Chico Mendes (Avenida 
Senador Fernando Simonsen, 
566, no Bairro Cerâmica), entre 
28 e 31 de julho, a partir das 9 
horas, na tradicional Exposição 
Anual de Autos Antigos e Espe-
ciais da cidade. Em sua décima 
edição, realizada pela Secre-
taria de Cultura da Prefeitura 
e organizada pelo Automóvel 
Clube do Grande ABC, o evento 
integra as comemorações do 
139º aniversário do município.

Entre Opalas, Cadillacs, 
Fuscas, Dodges, Maverics, 
versões 4x4, entre outros au-
tomóveis e motores, antigos 
e atuais, a ação, consagrada 
como uma das maiores do 
Brasil na modalidade, contará 
com participações de clubes 
e associações, Copa Off Road, 
exposição de veículos milita-
res, caminhada fotográfica, 
música, feiras de antiguidades 
e artesanato, foodtrucks e 
praça de alimentação.

De acordo com Atílio San-

tarelli, coordenador da mos-
tra, a cada ano são integradas 
novidades na Exposição para 
fazer brilhar os olhos de aman-
tes e apreciadores da catego-
ria. “Nesta edição, contaremos 
com a exibição de diversos 
modelos de motorhomes para 
matar a curiosidade de muitas 
pessoas que gostariam de 
saber como é viajar com uma 
casa sobre rodas.”

Uma participação que chega 
para somar ao evento deste 
ano é o Simca Clube do Brasil, 
que realizará o seu segundo 
Encontro Nacional dentro da 
Exposição. “Iremos reunir 35 
exemplares da Simca, marca 
produzida na primeira fase da 
indústria automobilística brasi-
leira”, explicou Santarelli.

Festival - Para animar ainda 
mais a ação, no sábado (30/7), 

a partir das 11 horas, será pro-
movido o Festival de Bandas 
Surf Music Instrumental, com 
a apresentação dos grupos 
Footstep, The Surf Riders, The 
Classic’s, The Rex, Ted Boys 
Marinos e Shads Forever.

Apoio - Àquelas pessoas 
que irão fazer compras, mas 
também têm interesse em 
observar os carros que serão 
exibidos na 9ª Exposição Anual 

de Autos Antigos e Especiais 
sulsancaetanense, o ParkShop-
ping São Caetano oferecerá 
vans de transporte, entre o 
estacionamento do próprio 
shopping (Alameda Terracota, 
545 – estacionamento tarifa-
do) e o Espaço Verde Chico 
Mendes. O translado estará 
disponível no sábado, das 10 
às 22h30 horas, e no domingo, 
das 10 às 20 horas.

Mostra de carros antigos acontecerá neste fim de semana

Transportar todos os dias as
pessoas que fazem o progresso desta

cidade é o nosso maior orgulho.

VIPE - VIAÇÃO PADRE EUSTÁQUIO LTDA
Central de Atendimento - 3296-1800

www.vpadreeustaquio.com.br

Feliz Aniversário!

Parabéns, São Caetano do Sul!

28 de Julho é Aniversário
de São Caetano do Sul!

Que Deus proteja e abençõe todos os 
moradores dessa linda cidade!

Parabéns, São Caetano!

roberto do proerd
Vereador de São Caetano do Sul

O dia do aniversário de São Caetano é também o dia do 
aniversário de cada um de nós. É o dia de cada homem, cada 
mulher, cada criança sulsancaetanense.  É o dia das pessoas 
de bem, honradas e guerreiras, que aqui vivem. 

Parabéns a todos que diariamente cumprem sua missão, 
contribuindo assim com o desenvolvimento do Município, 

buscando sempre novos projetos e aceitando o desafio 
de fazer mais e melhor; não perdendo de vista os 
anseios da população.

PARABÉNS, SÃO CAETANO DO SUL!

VereAdor JorGe SALGAdo
Pré-candidato a vice-prefeito

“Parabéns, São Caetano do Sul!
São 139 anos de história,

memórias, grandes conquistas
e respeito ao seu povo!”

Sonia Maria Franco Xavier
Presidente da Fundação

Pró-Memória de São caetano do Sul

Dr. Roberto Martins
e Itomi Kanashiro

São Caetano do Sul:
139 anos de uma história de luta, 

conquista, desenvolvimento
e progresso.

Parabéns a todos que fazem
parte da vida desta cidade.

Bairros Paulicéia e Jordanópolis vão receber coleta

Marisa Catalão apoia pré-candidatura de Paulinho rosa
O pré-candidato a vereador 

de São Caetano do Sul, Pauli-
nho Rosa (PPS), recebeu im-
portante adesão ao seu nome 
nessa semana. A ex-secretária 
de Assistência e Inclusão So-
cial, Marisa Catalão, declarou 
apoio a sua pré-candidatura 
e afirmou que irá trabalhar 
para sua eleição no dia 02 de 
outubro. O apoio foi ratificado 
durante a convenção municipal 
do partido, realizada no último 
domingo (24/07), que homo-
logou a chapa de candidatos a 
vereador e o apoio do PPS ao 
pré-candidato a prefeito José 
Auricchio Junior (PSDB).

“Decidi apoiar o Paulinho 
Rosa pela sua capacidade, seu 
trabalho e sua experiência com 
a Terceira Idade. É uma pessoa 

que sempre esteve ao lado dos 
idosos, que sempre soube ou-
vir esse público e, assim, con-
seguiu trazer propostas impor-
tantes para esse segmento da 
população”, explicou Marisa, 
que falou também do período 
em que trabalharam juntos na 
Coordenadoria Municipal da 
Terceira Idade. “É uma pessoa 
dedicada, que defende, de 
verdade, esse público e que 
fez um trabalho muito bom 
quando foi coordenador dos 
CISEs Francisco Coriolano de 
Souza e João Nicolau Braido”.

Marisa Catalão lembrou, 
ainda, da atuação de Paulinho 
Rosa no Jornal Convivência e da 
sua “escola” dentro dos centros 
de convivência. “Ele veio para os 
centros pelas mãos do grande 

mestre João Bonaparte, quan-
do criaram o jornal da Terceira 
Idade. Trabalhou com o saudoso 
Milton Feijão e, depois, comigo 
na Comtid, como coordenador 
dos CISEs. Hoje ele é a maior 
referência para a Terceira Ida-
de do município, alguém com 
experiência para defender essa 
população na Câmara de verea-
dores”, destacou.

Paulinho Rosa comemorou 
o apoio recebido. “Sem dúvida 
que é uma honra receber um 
apoio tão importante. Marisa 
Catalão, hoje, ainda é a nossa 
maior referência na Terceira 
Idade e na Assistência Social 
do município. Fez um trabalho 
espetacular nos dois segmen-
tos, com projetos e programas 
que mudaram a vida de muita 

gente. Por isso, fico muito feliz 
de ter alguém como ela cami-
nhando ao meu lado”.

Marisa aproveitou a oca-
sião para declarar seu apoio 
ao pré-candidato a prefeito 
José Auricchio Junior. “É o 
mais competente e já mos-

trou sua capacidade nos oito 
anos em que esteve à frente 
da Prefeitura. Promoveu 
grandes transformações na 
cidade, em todos os setores. 
Por tudo que ele já mostrou, 
conta com o meu apoio e o 
meu trabalho”, finalizou.

Marisa Catalão e Paulinho Rosa

O Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) da Secretaria 
de Saúde de São Caetano 
do Sul divulgou o calendário 
da Campanha de Vacinação 
Antirrábica, que ocorrerá de 
2 a 21 de agosto, das 9h às 
15h30. Neste período, os 
donos poderão vacinar seus 
animais de estimação em 
diversos postos que serão 
espalhados pela Prefeitura. 
Nos dias da ação, os vete-
rinários do CCZ estarão de 
plantão. Mais informações 
pelo telefone 4238-8170.

Raiva - A raiva é uma 
doença cuja transmissão 
mais frequente é feita pela 
mordedura ou pela arranha-
dura do animal, assim como 
pela lambedura de pele com 
ferimento já existente. Nos 
bichos, a enfermidade ataca 
o sistema nervoso central e, 
no homem, os sintomas, que 
podem levar até a morte, 
são paralisia dos membros 
inferiores, febre, mal-estar, 
depressão mental, agitação 
e salivação intensa. A meta 
do município é a de imunizar 
10 mil animais.

São Caetano 
promove de 
Vacinação

Antirrábica 
em agosto

Vacinação vai até o dia 21/08
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O feriado de aniversário de 
São Caetano do Sul foi esco-
lhido pelos dirigentes do PRTB 
e do PMN para a realização 
da Convenção Partidária que 
oficializará a candidatura de 
Lucia Dal’Mas e André Stabile 
para prefeita e vice. O encontro 
político acontece das 9h às 13h 
na Rua Espírito Santo, nº 13, no 
Bairro Santo Antonio, em São 
Caetano. Na ocasião também 
será conhecida a chapa de can-
didatos à vereador, composta 
por vinte e nove participantes.

Convenção do 
PrTB e PMN 

será no dia 28

Paulo Pinheiro realiza a maior
convenção na história da cidade

Ginásio da Escola Eda Mantoanelli ficou pequeno para abrigar participantes

Com a presença rotativa de 
cinco mil pessoas, o prefeito 
de São Caetano do Sul, Paulo 
Pinheiro (PMDB), foi oficia-
lizado candidato à reeleição 
em convenção suprapartidária 
realizada domingo (24/7), no 
Ginásio Marlene José Bento, 
da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Eda Mantoanelli, 
no Bairro Santa Maria. Ao lado 
de Paulo Pinheiro, comporá a 
chapa majoritária o vereador 
Jorge Salgado (PTB), como can-
didato a vice-prefeito.

“Queremos o melhor para 
São Caetano. Meu governo é pé 
no chão, responsável, e, mes-
mo em um cenário de adver-
sidade, conseguimos grandes 
conquistas, reconhecidas até 
internacionalmente. A quali-
dade de todos os serviços pú-
blicos melhorou. É fato. Basta 
ver as pesquisas de satisfação. 
Vamos em frente construir uma 
cidade feliz e cada vez melhor”, 
disse o prefeito.

Líder do governo na Câmara 
Municipal desde o início da 
atual administração, em ja-
neiro de 2013, Jorge Salgado, 
agora candidato a vice-prefeito, 
destacou a gestão de Paulo 
Pinheiro e lembrou o povo da 
importância de se consolidar o 
projeto do município. “Nossa 
cidade tem o maior IDH do 
Brasil. Temos índices invejáveis 
em várias áreas. Isso mostra a 
competência do prefeito Paulo 
Pinheiro, que melhorou nossa 
cidade mesmo com a irrespon-
sabilidade da gestão passada, 
que deixou a Prefeitura pratica-

mente inadministrável. E quem 
diz isso é o Tribunal de Contas 
do Estado”, afirmou o petebista, 
em referência à dívida de R$ 
263,5 milhões deixada por José 
Auricchio Junior em seu último 
ano de gestão.

A coligação Compromisso 

com o Futuro engloba 10 par-
tidos (PMDB, PTB, PP, PROS, 
PTN, PV, PHS, DEM, SDD e PRB), 
tem o apoio da maioria dos 
vereadores da cidade e conta 
com aproximadamente 160 
pré-candidatos à Câmara.

Tortorello - Prefeito mais 

popular do município, go-
vernando por três mandatos 
(1989-1992, 1997-2004), Luiz 
Olinto Tortorello teve seu le-
gado e herança lembrados na 
convenção por meio da presen-
ça de boa parte da sua família, 
inclusive da ex-primeira-dama 

Avelina. Assim como outro 
triprefeito popular de São Cae-
tano, Walter Braido, Tortorello 
era filiado ao PTB. Partido que 
hoje integra o vice na chapa 
de Paulo Pinheiro e agrega, 
com isso, a história vitoriosa e 
experiente da sigla na cidade.

Paulo Pinheiro conversa com a população durante a convenção

Chapa: Lucia e André Stabile



ABC, 28 de julho de 2016 Jornal da Região 06

JAnder CAVALCAnti de LirA

Parabenizo o povo que, com 
seu trabalho diário, tem 

construído o desenvolvimento 
para uma cidade melhor a 

cada dia. Que esse empenho 
de todos sirva de exemplo 

para futuras gerações e assim 
continuarem a escrever essa 
linda história de crescimento. 
Que cada aniversário seja uma 

oportunidade a mais, para 
comemorarmos o progresso 

do nosso município

iLiomAr dArronqui

Uma comunidade soberana é feita
de homens livres, responsáveis e acima

de tudo, honestos. Nossa cidade
preserva todos esses valores.

Parabéns, São Caetano do Sul,
por seus 139 anos! Parabéns, São Caetano do Sul!

Parabenizo a nossa linda cidade, a qual tenho 
orgulho de trabalhar por ela e por todos os 

seus munícipes, pelos seus 139 anos.

Sinto-me honrado em fazer parte desta 
história junto com todos os moradores 

sulsancaetanenses!

VereAdor ChiCo bento

HOTEL
CAPRICCIO

Rua Santo Antonio, 210
São Caetano do Sul

Fones: 4224-5095/4224-3354

Parabéns a São Caetano, 
autoridades e população 
em geral. Que a cidade 
continue trilhando o 

progresso, que tem sido 
marca registrada nestes 
139 anos de fundação.

A diretoriA

Associação Recreativa e 
Esportiva dos Servidores 

Municipais de São Caetano
O melhor da festa é 

estar aqui todos os dias 
trabalhando, fazendo 

amigos, dividindo 
o mesmo sonho de 

fazermos juntos esta 
cidade melhor. Parabéns, 

São Caetano pelo seu 
139º aniversário.

rubenS do dAe - Presidente da ARESM

ARESM

Parabéns querida São Caetano!
139 anos de muita luta e conquistas.

Marcelo Acosta, de El 
Salvador e Johnny Perez, da 
República Dominicana, esco-
lheram o Complexo Aquático 
Leonardo Sperate, no Bairro 
Olímpico, para se prepararem 
para as competições olímpi-
cas de natação. Novatos no 
torneio, os atletas contam 
com o treinamento do ita-
liano radicado nos Estados 
Unidos, Gianluca Alberani.

“Escolhemos São Caeta-
no pela estrutura excelente, 
organização e por ser uma ci-
dade calma. Ideal para o trei-
namento intensivo a que eles 
têm que se submeter para 
um ótimo desempenho nas 
Olimpíadas”, afirmou Alberani 
ex-atleta de natação da Itália 
com histórico de competições 
europeias e mundiais.

Marcelo Acosta disputará 
os 200m, 400m e 1500m livres 
enquanto Johnny Perez se 
classificou para os 100m livres.

Atletas da
América
Central 
em SCS

Tocha Olímpica leva milhares de
pessoas às ruas de São Caetano 

Ponto alto da passagem do fogo olímpico foi quando chegou no Parque Chico Mendes
Divulgação

Um dia para a história. Mi-
lhares de pessoas acompanha-
ram nas ruas a passagem da 
Tocha Olímpica – Rio 2016 por 
São Caetano do Sul no último 
sábado (23/7). Percorrendo 9.6 
km e sendo conduzida por apro-
ximadamente 40 pessoas, entre 
elas atletas e personalidades do 
mundo do esporte como Vanda 
Tormar, Servílio de Oliveira e 
Edinanci Silva, o maior símbolo 
esportivo do planeta esteve no 
município por duas horas.

“São Caetano se sente orgu-
lhoso de participar deste mo-
mento épico. A chama olímpica 
representa a união dos povos, 
o bem estar e a paz. Nosso mu-
nicípio compartilha dos ideais 
olímpicos e nós, como celeiro 
de atletas, sentimo-nos privile-
giados de receber a Tocha. Exce-
lente Rio 2016 a todos”, exaltou 
o prefeito Paulo Pinheiro.

A largada do revezamento 
foi feita às 11h35, no início da 
Avenida Goiás com a mesatenis-
ta Caroline Kumahara. Atleta da 
cidade e integrante da seleção 
brasileira que disputará as Olim-
píadas, ela estava emocionada: 
“É o auge para qualquer espor-
tista estar em um evento desses 
ainda mais aqui em São Caetano, 
terra que me acolheu tão bem”, 
disse a paulistana.

Durante o trajeto a emoção 
tomou conta dos condutores e 
da população que acompanha-
vam a passagem da Tocha pelo 
percurso que abrangeu as Av. 
Goiás, Presidente Kennedy, Rua 
Manoel Augusto Ferreirinha, 
Estrada das Lágrimas, Av. Guido 
Aliberti, Av. Nelson Braido e Av. 
Fernando Simonsen.

“Quando era pequena eu 

fazia ginástica artística, sonhava 
em participar dos Jogos Olímpi-
cos, eram os tempos da Nadia 
Comaneci (ginasta romena que 
arrebatou três medalhas de 
ouro nas Olimpíadas de Mon-
treal - 1976). A vida me levou 
para outros rumos, mas em 
momentos como esse a paixão 
pelo esporte reacende”, falou 

a moradora do Bairro Cerâmica 
Luiza Verzzoti que acompanhou 
a passagem da Tocha na Avenida 
Goiás acompanhada da família.

Celebração – E por falar em 
Ginástica Artística, claro que o 
maior ginasta de todos os tem-
pos do Brasil, o sulsancaetanen-
se Arthur Zanetti não poderia 
ficar de fora da festa. Último 

condutor, coube a ele a honra 
de encerrar o revezamento e 
levar a Tocha para aclamação 
das milhares de pessoas que a 
aguardavam no Espaço Verde 
Chico Mendes. 

“Não tem como não se emo-
cionar e se contagiar com esse 
clima positivo e festivo da Tocha. 
Conduzi-la é uma honra, ainda 

mais aqui em São Caetano, 
cidade que nasci, treino e fiz 
toda minha carreira”, pontuou o 
atual campeão olímpico e mun-
dial da modalidade, que logo 
após a cerimônia prestigiou ao 
lado de Paulo Pinheiro o painel 
construído em sua homenagem 
na estrutura externa do Centro 
Digital na Avenida Goiás.

Evento levou multidão para o Espaço Verde Chico Mendes e para as ruas de São Caetano
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PARABÉNS PELOS SEUS 139 ANOS, SÃO CAETANO.

APESAR DA DIFERENÇA DE IDADE,  
SÃO CAETANO DO SUL E O PARKSHOPPINGSÃOCAETANO  

SE DÃO MUITO BEM JUNTOS!

Nossa essência é você.

www.parkshoppingsaocaetano.com.brparkshoppingsaocaetano pssaocaetano www.parkshoppingsaocaetano.com.brparkshoppingsaocaetano pssaocaetano
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LUPAPEL

av. Dr. augusto de Toledo, 902 - Bairro Santa Paula - São caetano

Parabéns, São Caetano do Sul!
São 139 anos de histórias e progresso
da melhor cidade do país para se viver 

PAPELARIA E INFORMÁTICA

4229-5011
estacionamento próprio

Serviço Delivery

Guilherme Arantes comemora 40
anos de carreira em São Caetano

O cantor e compositor se apresentará no Teatro Paulo Machado
Com 40 anos de carrei-

ra, o cantor e compositor 
Guilherme Arantes realizará 
um desfile de seus grandes 
sucessos em apresentação 
única neste sábado (30/7), a 
partir das 21 horas, no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho 
(Alameda Conde de Porto 
Alegre, 840, Bairro Santa 
Paula), em São Caetano do 
Sul. O autor de inúmeros hits, 
que emocionam gerações de 
fãs, contará como surgiram 
suas criações, em um clima 
intimista, apenas com voz e 
piano. O show tem o apoio 
da Secretaria de Cultura da 
Prefeitura de São Caetano. 

Em formato solo, Arantes 
se apresenta com repertório 
exclusivo que remonta sua 
formação como músico e 
artista de sucesso com mais 
de vinte álbuns de estúdio e 
25 temas de telenovela. Além 
de canções como Moldura do 
Quadro Roubado e Você em 
Mim, do trabalho mais recen-
te chamado Condição Huma-
na, o repertório conta com 

Divulgação

Artista criou mais de 25 temas de novelas

O Mistério do 
Boto é atração 

no Teatro
Santos dumont

 A Secretaria de Cultura  de 
São Caetano  traz um espetá-
culo especial para a cidade. A 
peça O Mistério do Boto, no 
Teatro Santos Dumont (Av. 
Goiás, 1.111), na sexta-feira 
(29/7), a partir das 19h.

Um golfinho de água doce 
sai das águas em noite de lua 
cheia pra encantar a moça 
mais bela da aldeia. Todas 
querem descobrir qual mis-
tério envolve o boto. Entra-
das antecipadas serão co-
mercializadas um dia antes 
na bilheteria do Teatro, das 
14h às 17h. Informações 
adicionais podem ser obti-
das na sede da Secretaria, 
pelo telefone 4232-1237. 
Teatro: 4221-8347.

Planeta Água, que marcou 
gerações e foi responsável 
por levá-lo definitivamente 
ao estrelato; Meu Mundo e 
Nada Mais, que se tornou 
um ícone no imaginário po-
pular brasileiro como tema 

da novela Anjo Mau; Cheia 
de Charme, feita nas praias 
do Rio de Janeiro; e Brincar 
de Viver, que recebeu, entre 
inúmeras gravações, a de 
Maria Bethânia.

Ingressos - Os ingressos 

custam R$120 (inteira), R$100 
(antecipado somente pelo 
site bilheteriaexpress.com.
br), R$60 (meia). Entradas 
antecipadas estão à venda 
no site www.ticketbrasil.com.
br e na bilheteria do Teatro, 

das 14 às 19 horas (ingressos 
cobrados a partir de 2 anos). 
Outras informações sobre a 
apresentação podem ser ob-
tidas na Secretaria de Cultura, 
pelos telefones 4232-1237 e 
4232-1294.

A youtuber Vitória Moraes, 
mais conhecida pelos internau-
tas como Viih Tube, apresenta 
seu espetáculo “Mas ele é meu 
primo!”, no domingo (31/7), às 19 
horas, no Teatro Municipal Santos 
Dumont, (Av. Goiás, 1.111).

A peça trará uma comédia 
teen com conteúdo educacio-
nal e alertador, que aborda 
temas importantes como dro-
gas e bebidas na adolescência, 
em uma atmosfera irreverente 
e muito divertida. As histórias 
são baseadas em fatos que 
provavelmente todos já vive-
ram com seus primos, como 
segredos, conflitos, romances, 

medos e descobertas. Na peça 
ela alerta sobre os males do uso 
de drogas, único momento da 
peça saindo do formato comé-
dia, pois tendo a atenção total 
dos jovens na plateia, alertando 
e mostrando quais as conse-
quências do uso de drogas.

Os ingressos custam R$ 
R$70 (inteira), R$35 (meia). 
Entradas antecipadas estão à 
venda pelo www.ticketbrasil.
com.br e na bilheteria do tea-
tro, das 14 às 19 horas. Mais in-
formações sobre o espetáculo 
podem ser obtidas na Secreta-
ria de Cultura, pelos telefones 
4232-1237 e 4232-1294. 

Viih Tube apresenta comédia que aborda universo teen

Youtuber Vitória Moraes se apresenta no Teatro Santos Dumont

Parte do elenco da peça

"Esta é a cidade que
eu escolhi para viver.

Parabéns São Caetano do Sul
pelos 139 anos de lutas,
conquistas e progresso!"

pAuLo botturA
Presidente da Câmara de São Caetano do Sul


