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Mais índices criminais baixa-
ram. De acordo com dados da 
Secretaria de Segurança Pública 
do Estado foram registrados 
60 roubos em junho de 2016, 
contra 71 no mesmo período 
de 2015, queda de 15%.
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S.Caetano

Tom Cavalcante volta a 
São Caetano com 

espetáculo STomdup

Considerado um dos no-
mes mais representativos da 
comédia brasileira, o ator e 
humorista Tom Cavalcante vem 
a São Caetano do Sul com seu 

espetáculo STomdup. A apre-
sentação, que traz personagens 
como João Canabrava e Pitbi-
cha, ocorre nesta sexta-feira 
(12/8). Página 5

Humorista apresenta seus principais personagens

Serviços de Pesquisa de 
Opinião Pública (SEBRAM), 
realizou no período de 01 a 03 
de agosto, com 594 eleitores, 
pesquisa de intenção de voto 
para prefeito na cidade de São 
Caetano do Sul.

Pág. 02

O filme de vilões da DC Co-
mics Esquadrão Suicida está em 
cartaz nos cinemas do Grande 
ABC. Na trama, os perigosos 
vilões encarcerados são obri-
gados a executar missões a 
mando do governo americano.

Divulgação

Divulgação

Política

Presente para o Dia dos Pais ficará em
R$ 145, ou 15% menor no Grande ABC

Festa Italiana prossegue neste final
de semana em São Caetano do Sul

Mais de 25 mil pessoas passaram pela Festa Italiana no primeiro final de semana

No primeiro fim de semana 
a Festa Italiana de São Caeta-
no do Sul, realizada no Bairro 
Fundação ao lado da Paróquia 
São Caetano (Praça Comenda-
dor Ermelino Matarazzo, s/n), 
já recebeu 25 mil visitantes. 
No sábado, o prefeito Paulo 
Pinheiro, a primeira-dama e 
presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Graça Pinhei-
ro, vereadores e autoridades 
desenlaçaram a fita que abriu 
oficialmente um dos principais 
eventos gastronômicos do 
Grande ABC. No próximo fim 
de semana as atrações musicais 
são a Banda Italianíssima Brasil 
(sábado, 13/08) e Tony Angeli 
(domindo, 14/08). Página 3

Fabio Palacio se reúne 
com idosos em SCS

O pré-candidato a prefeito Fabio Palacio (PR), reuniu-se 
com cerca de 120 idosos. A reunião faz parte da série de 

encontros “São Caetano do Seu Jeito”. Página 6
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A atual conjuntura econô-
mica continua desfavorável às 
compras e o próximo Dia dos 
Pais projeta movimento finan-
ceiro e presentes com menor 
valor no ABC. A expectativa 
é de que a data faça circular 
cerca de R$ 60,5 milhões na 
economia das sete cidades da 
região – uma queda real de 
12% (descontada a inflação) em 
relação aos R$ 63 milhões mo-
vimentados em 2015. O preço 
médio que o consumidor está 
disposto a pagar por presente é 
de R$ 145, ou 15% menor que 
os R$ 156,06 desembolsados no 
ano passado, deflacionados pe-
los 8,8% do INPC do último ano.

Os dados foram divulgados 
pelo Observatório Econômico da 
Universidade Metodista de São 
Paulo, responsável pela Pesquisa 

de Intenção de Compras (PIC) 
feita em parceria com as sete 
Associações Comerciais e Indus-
triais do Grande ABC. Os pais 
serão presenteados por 79,3% 
dos consumidores que vão às 
compras para a homenagem, 
seguidos do marido (6,3%) e do 

avô (4,9%). Por isso o gasto mé-
dio para a data, que representa 
mais de uma compra, será este 
ano de R$ 172,65, uma queda 
real de 18% em relação ao gasto 
médio de 2015. 

Sinal de como o desemprego 
achatou a renda está nos pre-

sentes selecionados: vestuários 
e calçados continuam na prefe-
rência, mas de apenas 41,5% dos 
consumidores (contra cerca de 
45% anteriormente), enquanto 
perfumes e cosméticos subiram 
para 21,3% das intenções de com-
pra, contra cerca de 18% em 2015.

Crise econômica faz consumidor gastar menos no presente do Dia dos Pais
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Pinheiro presta contas das
políticas públicas de inclusão

Câmara de São Caetano realiza 23ª sessão ordinária

Ponto de Vista

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu que só a Câmara de Vereadores 
pode tornar inelegível um prefeito que 
teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal 
de Contas. Agora, para ficar impedido 
de disputar a eleição, os prefeitos terão 
que, além da desaprovação do tribunal 
que auxiliam o Legislativo na análise dos 
gastos, serem julgados pelos vereadores.

Na visão do especialista em Direito 
Eleitoral e Administrativo Marcelo Gurjão 
Silveira Aith, do escritório Aith Advocacia, 
é correta a decisão do STF, “uma vez que a 
Constituição Federal, mandamento maior 
da República, expressamente atribui a 
competência para julgar as contas do Po-
der executivo ao Poder Legislativo, sendo 
certo que os Tribunais de Conta são meros 
auxiliares do Poder Legislativo”.

Marcelo Aith afirma que o certame 
eleitoral pode ter significativas mudanças 
em relação à inelegibilidade por rejeição 
de contas. “Uma vez que o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) tinha entendimento 

que nas contas de gestão bastava o pare-
cer desfavorável pelo Tribunal de Contas, 
a Justiça Eleitoral considerava que a de-
saprovação de contas de gestão por um 
tribunal de contas bastava para declarar a 
inelegibilidade. Agora, essa visão mudou”.

 A decisão do Supremo acabou com 
uma dúvida que pairava desde 2010, 
com a aprovação da  Lei da Ficha Limpa 
que determinou que ficariam inelegíveis 
candidatos que tiveram contas rejeitadas 
"pelo órgão competente". “A dúvida se 
dava em relação a qual órgão caberia tal 
decisão: se somente a câmara municipal 
ou também um tribunal de contas”, reve-
lou o advogado.

O caso - Os ministros do STF analisa-
ram ações de candidatos que ficaram fora 
de uma disputa por terem contas rejei-
tadas somente por tribunais de contas e 
que queriam se habilitar para as eleições, 
alegando a necessidade de decisão pela 
câmara dos vereadores.

Por maioria, os ministros decidiram 

que, independentemente de se tratarem 
de contas de gestão ou de governo, é ne-
cessário sempre a desaprovação das contas 
pelas câmaras de vereadores para tornar 
alguém inelegível. A aprovação das contas 
pelas câmaras, no entanto, não deverá in-
viabilizar eventuais ações de improbidade 
administrativa contra o prefeito na Justiça 
comum, caso haja irregularidades.

Prevaleceu a divergência aberta pelo 
presidente do STF, ministro Ricardo 
Lewandowski, que será o responsável 
pelo acórdão. Segundo ele, por força da 
Constituição, são os vereadores que de-
têm o direito de julgar as contas do chefe 
do Executivo municipal, ‘na medida em 
representam os cidadãos’.

A divergência foi seguida pelos mi-
nistros Gilmar Mendes, Edson Fachin, 
Cármen Lúcia, Marco Aurélio e Celso de 
Mello. Ficaram vencidos o relator, minis-
tro Luís Roberto Barroso, e mais quatro 
ministros que o acompanhavam, Teori Za-
vascki, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli.

ABC Político

Pesquisa eleitoral rea-
lizada pelo SEBRAM - Ser-
viços de Pesquisa de Opi-
nião Pública (Registro SP-
04735/2016), no período 
de 01 a 03 de agosto, com 
594 eleitores aponta o ex-
-prefeito José Auricchio 
Junior (PSDB) na liderança 
no levantamento estimu-
lado (aquele que mostra 
o disco com os nomes dos 
candidatos) com 25,59% 
das intenções de voto. 
Apesar de liderar, Auricchio 
vem em queda, já que em 
março de 2016 ele che-
gou a 41,8% na pesquisa 
publicada pelo Diretório 
Municipal do PSDB de São 
Caetano. Em maio deste 
ano, ele estava com 29% 
na pesquisa da Vox Brasil e 
agora caiu para 25,59% na 
pesquisa do SEBRAM. 

O prefeito Paulo Pinheiro 
(PMDB) recebeu 17,34% e o 
vereador Fabio Palacio (PR) 
15,82%. O quarto colocado 
é o ex-vereador Gilberto 
Costa (PEN) que somou 
10,94% das intenções de 
voto. Marcio Della Bella 
(PT), Lucia Dal´Mas (PRTB) 

e Sara Jane (Rede) ficaram 
com menos de 2%. Cerca 
de 20,88% dos eleitores 
ainda não sabem em quem 
vão votar e 5,72% são para 
nulos e brancos. A pesquisa 
tem uma margem de erro 
de 4,5% e um intervalo de 
confiança de 95%.

Rejeição - Quando o 
levantamento busca quem 
tem a maior rejeição, Pi-
nheiro aparece com 27%, 
seguido por Auricchio com 
20,03%, Gilberto Costa com 
16,16%, Marcio 7,07%, Lú-
cia Dal´Mas 4,21%, Sara 
3,70% e Fabio com 2,69%.

Vereadores - O instituto 
também fez levantamento 
para candidatos a vereador. 
Apesar de 83,84% não sa-
berem em quem vão votar, 
Sidão da Padaria aparece 
com 3,37%, Jorge Salgado 
e Fabio Soares com 1,18%. 
Marcel Munhoz, Beto Vi-
doski, Cidão do Sindicato, 
Paulo Bottura, Dr. Sérgio, 
Chico Bento, Edinho Araújo, 
Daniela Cardoso, Eduardo 
Henrique, Alberto da Ótica, 
Caio Funaki e Flávio Paolilo 
têm menos de 1%.

CoRRida
A partir da próxima se-

mana começa oficialmente a 
campanha eleitoral. Na práti-
ca muda apenas os materiais 
com o número do candidato 
e os pedidos formais de voto, 
já que a maioria dos pré-can-
didatos já estão trabalhando 
a um bom tempo.

ofiCial
O vereador mais votado 

da história de São Caetano 
concorrerá ao Executivo. 
Gilberto Costa oficializou 
a chapa com o Dr. Edson 
Hiroshi como vice. A dupla 
vai concorrer pelo Partido 
Ecológico Nacional (PEN).

Mais uM
O Partido Verde (PV) 

que estava na coligação do 
prefeito Paulo Pinheiro caiu 
fora. Seu presidente Vadi-

nho anunciou que vai con-
correr ao Executivo. Seu vice 
será o correligionário Fabio 
Rodrigues. Nos bastidores 
comenta-se que a decisão 
atrapalha o único vereador 
da legenda e candidato à 
reeleição Fábio Soares. Os 
“experts” em política acham 
que o PV não vai atingir o 
quociente eleitoral.

feChado
São Caetano do Sul terá 

oito candidatos ao Paço 
Municipal. Paulo Pinheiro 
(PMDB), Auricchio (PSDB), 
Gilberto Costa (PEN), Fábio 
Palácio (PR), Vadinho (PV), 
Marcio Della Bella (PT), 
Lúcia Dal´Mas (PRTB) e Sara 
Jana (Rede). Com tanta op-
ção, a eleição do próximo 
dia 02 de outubro deverá 
ser a mais acirrada da his-
tória da cidade.
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Na noite de quarta-feira 
(10/8), em espaço no Bairro 
Santa Paula, aconteceu a pri-
meira reunião do programa 
Conversa Franca com Paulo 
Pinheiro (PMDB), prefeito de 
São Caetano do Sul e candidato 
à reeleição ao Palácio da Cerâ-
mica. Na oportunidade, mais de 
200 munícipes acompanharam 
uma verdadeira prestação de 
contas dos investimentos e 
ações do governo realizadas 
na cidade nas áreas de inclusão 
e acessibilidade. Outros seg-
mentos serão abordados nas 
próximas reuniões.

Na terça-feira, 9, a Câmara 
Municipal de São Caetano do 
Sul realizou a 23ª sessão ordi-
nária do ano. Seis projetos de 
lei foram apreciados, sendo 
dois em primeira e quatro em 
segunda discussão.

O projeto de lei substitutivo 
do vereador Fábio Soares, que 
dispõe sobre a inclusão do 
tema “Respeito ao Idoso” no 
contraturno das duas últimas 
séries do ensino fundamental 
público municipal, teve vistas 
por três sessões. Já o vereador 

Sidão da Padaria teve aprovado 
seu pedido de arquivamento de 
seu projeto de lei que dispõe 
sobre a utilização de cadeira 
de rodas em todas as escolas 
da rede municipal de ensino de 
São Caetano do Sul.

Em segundo turno, foram 
aprovados os projetos dos 
vereadores Eder Xavier, Parra 
e Paulo Bottura, todos rela-
cionados ao Calendário Oficial 
de Datas e Eventos da cidade. 
O do primeiro, institui o Dia 
do Professor de Alunos com 

Necessidades Educacionais 
Especiais; o do segundo, o Dia 
da Bandeira Municipal, e, o do 
último, o Setembro Vermelho, 
alusivo à prevenção de doenças 
cardiovasculares.

Também em segundo turno 
foi votado e aprovado o projeto 
de lei do vereador Jorge Salga-
do, que institui o incentivo para 
o acompanhamento psicológico 
semanal aos alunos das escolas 
de ensino fundamental e mé-
dio, da rede pública e privada 
de São Caetano do Sul.  

Seis projetos foram votados

Prefeito Paulo Pinheiro fez prestação de contas

Divulgação

Prefeitos com contas rejeitadas serão inelegíveis 
por decisão da Câmara dos Vereadores

Gilberto Costa

O prefeito de São Cae-
tano do Sul e candidato à 
reeleição, Paulo Pinheiro 
(PMDB), participou na noite 
da última segunda-feira (6/8) 
de reunião com aproximada-

mente 30 comerciantes em 
estabelecimento no Bairro 
Cerâmica onde detalhou 
melhorias efetuadas durante 
seu governo nas mais diver-
sas áreas.

A comerciantes, Paulo Pinheiro destaca
avanços e melhorias de seu governo

“A Lei Cidade Limpa, que 
foi imposta de forma até 
truculenta pela administra-
ção passada, sem debate e 
sem ouvir ninguém foi fle-
xibilizada e reformulada em 
minha gestão, com consulta 
aos comerciantes, à popula-
ção em geral e com a reali-
zação de audiência pública. 
Gerando ganho para todos”, 
disse o prefeito.

Paulo Pinheiro, que na 
ocasião estava acompanha-
do do vereador Chico Bento 
(PP), enumerou também os 
avanços na segurança, que 
contribui para o aumento 
no fluxo do comércio. “Hoje 
São Caetano é uma cidade 
muito mais segura que há 
quatro anos. Não sou eu 

que falo, é a Secretaria Es-
tadual de Segurança Pública 
com seus índices. Claro que 
ocorrências sempre irão 
existir, mas nunca o comba-
te à violência na cidade foi 
feito de forma tão eficaz e 
com a união das polícias e 
do Poder Público Municipal 
como agora”, explicou.

sugestões - Durante o 
bate papo, o prefeito tam-
bém fez questão de conver-
sar individualmente com 
cada pessoa presente bus-
cando ideias. “Mais do que 
falar, o importante é ouvir o 
que esses amigos que tanto 
ajudam nossa cidade têm 
a dizer e a sugerir para o 
progresso e o bem estar de 
São Caetano”.

Prefeito participou de reunião com comerciantes da cidade

Divulgação

Fotos: Divulgação

Divulgação

Paulo Pinheiro

Fabio Palacio José Auricchio

SEBRAM realiza
pesquisa para prefeito 

em São Caetano

Arquivo
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No primeiro fim de semana, Festa
Italiana já recebeu 25 mil visitantes

Festa prossegue com apresentações de Tony Angeli e Banda Italianíssima Brasil

No primeiro fim de semana 
(6 e 7/8), a 24ª Festa Italiana de 
São Caetano do Sul, realizada no 
Bairro Fundação ao lado da Paró-
quia São Caetano (Praça Comen-
dador Ermelino Matarazzo, s/n), 
já recebeu 25 mil visitantes. No 
sábado, o prefeito Paulo Pinhei-
ro, a primeira-dama e presidente 
do Fundo Social de Solidarieda-
de, Graça Pinheiro, vereadores e 
autoridades desenlaçaram a fita 
que abriu oficialmente um dos 
principais eventos gastronômi-
cos do Grande ABC.

Após a execução dos hinos 
da Itália, do Brasil e de São 
Caetano, o padre Gilberto Dias 
Nunes da Paróquia São Caeta-
no, a primeira da cidade, fez a 
oração e a benção da festa. A 
Comissão Municipal de Feste-
jos promoveu duas homena-
gens póstumas para colabora-
dores importantes: Francisco 
Corbacho Filho, o cantor Silvio 
Ramos, e José Carlos Corsi, 
entregues aos seus familiares.

“São Caetano do Sul, hoje 
com 139 anos, continua a re-
verenciar a história desses imi-
grantes italianos, tendo como 
homenagem a Festa Italiana, 
que chega à sua 24ª edição. Essa 

Prefeito Paulo Pinheiro descerra a fita, abrindo oficialmente a Festa Italiana

é uma festa voltada às famílias, 
referência no Estado de São Pau-
lo, com totais condições de ser a 
melhor. Meu muito obrigado à 
representante do cônsul-geral, à 
colônia italiana e às 26 entidades 
filantrópicas participantes, que 
serão mais uma vez beneficiadas 
com toda arrecadação, um dife-
rencial em prol da comunidade 

sulsancaetanense”, ressaltou 
Paulo Pinheiro.

Sábado (6/8), além do Gru-
po Sonata ao Luar, as atrações 
ficaram por conta da Banda Ece 
Som Itália e Elcio Júlio. Domingo 
(7/8), foi celebrada a missa em 
louvor ao santo do município 
na Paróquia São Caetano. Se 
apresentaram a Banda Viva 

Itália e, pela primeira vez no 
evento, Ângelo Máximo, que 
levou o público ao delírio com 
seus sucessos dos anos 70.

Com o apoio da Adria, Vi-
nícola Góes, Giuliana Flores, 
Ultragaz, Farinho de Trigo Santa 
Clara e Colégio Objetivo, a tra-
dicional Festa Italiana de São 
Caetano possui cerca de 400 

voluntários trabalhando por 
suas associações assistenciais, 
brinquedos infantis e seguran-
ça. Segue por todos os fins de 
semana de agosto (até o dia 
28), das 18h às 23h. Quem 
comparecer ao Bairro Funda-
ção, poderá apreciar as delícias 
provenientes do país da bota e 
ainda assistir grandes shows.

Gás fica mais barato para
aposentados que retiram no balcão

Retirar o botijão de gás no 
balcão do depósito tem sido a 
opção escolhida por aposenta-
dos que querem economizar 
na hora da compra. O produto 
– geralmente o botijão de 13 
kg – pode ficar até 25% mais 
barato na loja da Ultragaz de 
São Caetano do Sul. Para ter 
direito ao desconto integral, 
é preciso, porém, estar atento 
ao dia da semana em que a 
empresa oferece a promoção 
para os aposentados, no caso 
às terças-feiras.

A conta é muito simples. 
O botijão de 13 kg custa, em 
média, R$ 70,00 para as entre-
gas em domicílio. Retirando no 
balcão da loja, o valor é de R$ 
57,99. Nos dias de promoção, 
os aposentados têm mais 10% 
sobre o preço. Assim, o gás 

custa somente R$ 52,20. Uma 
economia real que tem atraído 
os aposentados que querem 
gastar menos, sem abrir mão 
da qualidade do produto que 
utilizam em suas casas.

A Loja São Caetano da Ul-
tragaz também lançou, no mês 
de julho, o seu Cartão Fideli-
dade. Sem nenhum custo para 
os clientes, o cartão oferece 
uma série de vantagens para 
os clientes, com descontos e 
promoções especiais para as 
pessoas que se cadastrarem. 
O programa Ultra Sênior, que 
oferece descontos para apo-
sentados já faz parte do pacote 
de benefícios do Cartão Fide-
lidade, que deve ser retirado 
diretamente no balcão da loja.

A Ultragaz - pioneira na dis-
tribuição de GLP (Gás Liquefeito 

de Petróleo) no país, a Ultragaz 
se tornou líder no fornecimento 
do popular gás de cozinha com-
binando qualidade e segurança. 
O tradicional botijão azul chega 
atualmente a 40 milhões de do-
micílios e a mais de 46 mil clientes 
empresariais em todo território 
nacional. Em São Caetano, a 
marca conta com um revendedor 
oficial, que oferece toda linha de 
botijões, de 2 a 45 quilos, e conta 
com entregas em domicílios e 
vendas diretas em sua loja. 

seRViÇo - A Ultragaz São 
Caetano fica na Avenida Presi-
dente Kennedy, 3.113. Horário 
de funcionamento: de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 22h; 
sábados, domingos e feriados, 
das 8h às 18h. Disk Entregas: 
4220-1616 ou pelo WhatsApp 
9.7282-3177.

SCS registra quedas
em índices criminais

São Caetano registrou quedas em índices criminais Botijão de 13 kg pode ficar até 25% mais barato na loja da Ultragaz de São Caetano do Sul

Alexandre Yort/PMSCS Divulgação

Mais índices criminais des-
pencaram em São Caetano do 
Sul, graças ao trabalho sério, 
integração das forças policiais 
e rígidas políticas de Segurança 
idealizadas pela Prefeitura – em 
2014, o Governo Municipal assu-
miu o protagonismo no combate 
ao crime com a implantação do 
Programa Cidade Segura.

De acordo com dados da 
Secretaria de Segurança Pública 
do Estado, divulgados na última 
semana, foram registrados 
60 roubos em junho de 2016, 
contra 71 no mesmo período 
de 2015, queda de 15%. Já os 
roubos de veículos caíram 14%, 
se comparados junho do ano 
passado com o mesmo mês 
deste ano (28 e 24, respecti-
vamente).

Investimento pesado – O 

pacote de segurança denomi-
nado Cidade Segura engloba 
16 itens, entre obras, aparelha-
mento e execução de progra-
mas estratégicos. Alguns dos 
destaques do Programa são a 
Atividade Delegada e a Ativi-
dade Diferenciada, em que a 
Administração Municipal paga 
para que policiais militares e 
guardas civis municipais atuem 
em dias de folga; renovação e 
ampliação da frota da GCM; 
reforma de delegacias e bases 
da PM; concessão de auxílio 
financeiro para a manutenção 
das corporações estaduais 
(Polícia Militar e Polícia Civil) 
na cidade; aquisição de mais 
200 pistolas semiautomáticas à 
Guarda; e construção e inaugu-
ração de uma base fixa da GCM, 
na Avenida Guido Aliberti.

Em São Caetano do Sul, a 
Prefeitura, por meio de sua 
Secretaria de Segurança, 
mantém o funcional Cen-
tro de Gerenciamento de 
Emergências (CGE) – Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Emergência (Same), que in-
tegra forças policiais, Defesa 
Civil, Corpo de Bombeiros e 
as áreas de Saúde e Trânsito, 
24 horas por dia, e pode ser 
acionado responsavelmente 
pelo número 199. Em sete 
meses de 2016, de acordo 
com relatório da área, divul-
gado nesta semana, já foram 
atendidos 9232 chamados.

Os casos clínicos lideram 
o número de ligações, com 
4494 registros. Outras ocor-
rências que merecem des-
taque são os atendimentos 
que solicitam transporte de 
ambulâncias de pacientes 
acamados ou com sonda 
(744) e os chamados sobre 
perturbação do sossego pú-
blico (32) – atendimentos 
acidentes ou infrações de 
trânsito, perturbação do 
sossego público, animais 
em locais de risco, quedas e 
incêndios, entre outros, tam-
bém constam no documento.

Mês passado – Em julho, 
os atendentes que atuam no 
espaço responderam a 1415 
chamados, com destaque 
aos 711 casos clínicos, 78 
transportes de ambulâncias 
de pacientes acamados ou 
com sonda e 32 perturba-
ções do sossego público.

Vera Lúcia Fedato Monari 
é a nova presidente da Rede 
Feminina de Combate ao 
Câncer de São Caetano do 
Sul. A administradora foi 
eleita para os próximos dois 
anos. Tem como vice-presi-
dente Marlene D. Santi.

A Rede Feminina tem 
como finalidade estatutária a 
divulgação do câncer, visando 
sua prevenção e o suporte aos 
doentes e familiares. Desen-
volve campanhas de preven-
ção e ministra palestras com 
especialistas em várias áreas. 
Conta com 110 voluntárias.
Para saber mais acesse www.
redefeminina.org.br.

Serviço de 
Emergência

divulga
relatório de 

atendimentos

Rede
Feminina
tem nova

presidente

O PMDB de São Caetano do 
Sul lançou na noite de terça-
-feira (9/8) o informativo do 
partido OLHA A MUDANÇA 
AQUI, que traz um resumo 
das conquistas do governo à 
população em todas as áreas 
de 2013 até o momento. A 
publicação foi entregue a cerca 
de 50 munícipes em reunião 
política do vereador Pio Mielo, 
realizada em restaurante loca-
lizado no Bairro Santa Paula, 
que contou com a participação 
do prefeito Paulo Pinheiro, 

candidato à reeleição ao Pa-
lácio da Cerâmica. Também já 
está sendo distribuído nos 15 
bairros da cidade.

Na oportunidade, ao lado do 
companheiro de PMDB, Paulo 
Pinheiro deu ênfase às iniciati-
vas na Educação. “Garantimos 
estudo de qualidade e gratuito 
do berçário à pós-graduação 
para filhos e netos de famílias 
carentes. Isso não existe em 
nenhum lugar do Brasil. Esta-
mos trabalhando a inclusão, 
atingindo quem mais precisa.”

PMDB lança informativo OLHA A MUDANÇA AQUI
Karim Kanh

Eric Romero
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ONG SOS mantém 
especialidades 

médicas de ponta

O presidente da ONG, Ubiratan Figueiredo, se sente 
orgulhoso e satisfeito por ampliar o acesso ao atendimento 
veterinário especializado.

A ONG SOS Cidadania Animal 
mantém em sua clínica ve-
terinária especialidades 

médicas a preços populares. 
“Contamos com médicos ve-
terinários solidários, alta-
mente qualificados, que co-
locam o amor pelos animais 
acima de tudo”, comenta o 
presidente e fundador da 
ONG, Ubiratan Figueiredo.

A clínica conta hoje com as espe-
cialidades em: endocrinologia, dermato-
logia, ortopedia, odontologia, homeopatia 
e acupuntura. “Realizamos também desde castra-
ções até cirurgias, extremamente delicadas, como as 
ortopédicas. A procura pelas especialidades é gran-
de, pois a consulta é com valores populares e 
veterinários excelentes. Muitos ani-

mais talvez tivessem morrido sem esse 
atendimento popular, pois as ci-
rurgias também são abaixo do 

valor de mercado”, explica Fi-
gueiredo.

O objetivo da ONG foi al-
cançado: ampliar o acesso 
ao atendimento médico 
veterinário de qualidade. 
“Temos qualidade, sem 
cobrar um absurdo. 

ATENDIMENTO
De 2ª a 6ª das 8h às 18h
Sábado, das 9h às 17h

Rua Espírito Santo, 746-São Caetano do Sul-Fones 2376-2300/2759-2010
ongsoscidadaniaanimal.org

ongsoscidadaniaanimal

CLÍNICA GERAL (CONSULTA R$30)
E ESPECIALIDADES (CONSULTA R$60)

Cirurgias
 castrações
 ortopédicas
 odontológicas e outras
Dermatologia
Homeopatia
Ortopedia
Odontologia
Acupuntura
Endocrinologia

VACINAS IMPORTADAS V10 CANINA (R$ 50) 
V4 FELINA (R$50)
GRIPE (R$50) E 
RAIVA (R$20)

Dra. Stefany S. Dalonso 
(Clínico Geral e Endocrino)

Dra. Marcela Marques 
(Clínico Geral)

Pós Graduação em 
Endocrinologia e Me-
tabologia de peque-
nos animais – Insti-
tuto Qualittas de Pós 
Graduação. Formada 
na Universidade Me-
todista de São Paulo 
(UMESP). 

Experiência nas prá-
ticas de clínica médica 
veterinária em todas 
as suas especialidades, 
com atuação no cuida-
do de cães e gatos, além 
de vivência na realiza-
ção de exames clínicos, 
diagnósticos e prescri-
ção de tratamentos. For-
mada em Medicina Ve-
terinária pela Faculdade 
de Medicina Veterinária 
e Zootecnia da Universi-
dade de São Paulo.

Dr Igor Hypólito (Cirur-
gião, Ortopedista e Odonto)

Formado pela UMESP 
(Universidade Metodista 
de São Paulo). 

Especializações: Clí-
nica Médica e Cirúrgica 
de pequenos animais. 
Instituto Qualittas, 2010. 
Ortopedia Veterinária. 
Anclivepa-SP, 2015.

Dr. Leandro Valdo
(Clínico Geral)

E s p e c i a l i z a ç õ e s : 
Médico Veterinário 
Especializado em cli-
nica e analises labo-
ratoriais, fisiologista e 
pesquisador da Facul-
dade de Medicina do 
ABC. 10anos de expe-
riência clínica

Dra. Charlote Ritschel
(Homeopatia)

Formada pela FM-
VUSP (Faculdade de 
Medicina Veterinária 
da Universidade de São 
Paulo), em 1986. For-
mada em Homeopatia 
no grupo de Estudos 
de São Paulo “Benoit 
Mure” em 1998.

EQUIPE CLÍNICA

ACEITAMOS DOAÇÕES DE:
ração para cães e gatos, areia para 
gatos, produtos de limpeza, gaze, 

algodão, álcool 70°...
A ONG SOS ajuda abrigos, 

protetores independentes e 
animais de famílias carentes.

A Clínica atende todos 
que amam seus pets.

Nós não temos abrigo.

Conseguimos aju-
dar centenas de ani-

mais de abrigos, de prote-
tores independentes ou 
de famílias carentes, 
que não conseguiriam 

tratamento ou cirurgia 
por falta de re-

cursos”, conta 
satisfeito o 
presidente 

da ONG.

Drª Nara Zucato
(Dermatologia) 

Especialização em Der-
matologia Veterinária 
(USP) no serviço de der-
matologia do Hospital Ve-
terinário da Universidade 
de São Paulo. Especiali-
zação em Clínica Médica 
de Cães e Gatos (UMESP). 
HOVET/UMESP Aprimo-
ramento na Clínica Médica 
de Pequenos Animais- Se-
tor de Dermatologia com 
o Professor Paulo Salzo. 
HOVET/UMESP Aprimo-
ramento na Clínica Médi-
ca de Pequenos Animais. 
Graduação em Veterinária, 
concluída em 2002 Univer-
sidade Metodista.
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Espetáculo de Tom Cavalcante
chega em São Caetano

Considerado um dos no-
mes mais representativos da 
comédia brasileira, o ator e 
humorista Tom Cavalcante vem 
pela primeira vez a São Caeta-
no do Sul com seu espetáculo 
STomdup. A apresentação, que 
traz personagens como João 
Canabrava e Pitbicha, ocorre 
nesta sexta-feira (12/8), a partir 
das 22 horas, no Teatro Paulo 
Machado de Carvalho (Alame-
da Conde de Porto Alegre, 840). 
Com o apoio da Secretaria de 
Cultura da prefeitura, a classi-
ficação é de 14 anos.

No show, Tom aborda di-
versos assuntos da atualidade, 
com doses de comédia e im-
proviso, onde mistura observa-
ções sobre o comportamento 
humano e a política do País. O 
comediante também recorre 
às imitações que o tornaram 
conhecido e a personagens 
como o Sr. Venâncio, a domés-
tica Jarilene e a apresentadora 
Ana Maria Bela, entre outros.

O humorista ficou conhecido 
no fim dos anos 1980, quando in-
terpretou João Canabrava, na Es-
colinha do professor Raimundo. 

Tom foi responsável pela criação 
de cerca de 140 personagens e 
imitações. Entre as personalida-
des homenageadas por ele estão 
Caetano Veloso, Roberto Carlos 
e Gilberto Gil.

Os valores dos ingressos 
para a apresentação são de 
R$100 (inteira) e R$50 (meia), 
para o setor 1, e R$80 (in-
teira) e R$40 (meia), para o 
setor 2. Entradas antecipadas 
estão disponíveis pelo site 
www.compreingressos.com 
e na bilheteria do Teatro, das 
14 às 19 horas.

Sesc Santo André
apresenta Parlapatões

Peça comemora obra de William Shakespeare Humorista se apresenta no Teatro Paulo Machado de Carvalho

Luiz Doroneto Divulgação 

Em 2016, o mundo reme-
mora os 400 anos da morte 
de William Shakespeare. Para 
marcar este acontecimento, 
o Sesc Santo André convida o 
público a adentrar a obra do 
dramaturgo inglês, descobrin-
do histórias e reencontrando 
personagens em uma progra-
mação que se estende até fim 
de agosto e traz espetáculos 
de teatro, circo, contações de 
histórias, leituras dramáticas, 
além de um acervo de livros.

Nos dias 13 e 14 de agosto, 
acontece o espetáculo PPP@

WllmShkspr.Br, do grupo Parla-
patões.  A peça é uma remon-
tagem de grande sucesso que 
tornou o grupo conhecido em 
todo o Brasil, a partir de uma 
criação do diretor Di Biasi. Os 
atores Hugo Possolo e Raul 
Barreto, da companhia original, 
trazem o parlapatão Alexandre 
Bamba para compor o trio 
que perpassa alucinadamente 
por todas as peças de William 
Shakespeare em 90 minutos. 
O Sesc Santo André fica na Rua 
Tamarutaca, 302 - Vila Guiomar.  
Informações: 4469-1200

João Baptista Dalcin e filho

Após a aparição do Super-
man, a agente Amanda Waller 
(Viola Davis) está convencida 
que o governo americano pre-
cisa ter sua própria equipe de 
metahumanos, para combater 
possíveis ameaças. Para tanto 
ela cria o projeto do Esquadrão 

Suicida, onde perigosos vilões 
encarcerados são obrigados 
a executar missões a mando 
do governo. Caso sejam bem-
-sucedidos, eles têm suas penas 
abreviadas em 10 anos. Caso 
contrário, simplesmente mor-
rem. O grupo é autorizado pelo 

governo após o súbito ataque 
de Magia (Cara Delevingne), 
uma das "convocadas" por 
Amanda, que se volta contra 
ela. Desta forma, Pistoleiro 
(Will Smith), Arlequina (Mar-
got Robbie), Capitão Bumeran-
gue (Jai Courtney), Crocodilo 

(Adewale Akinnuoye-Agbaje), 
El Diablo (Jay Hernandez) e 
Amarra (Adam Beach) são 
convocados para a missão. Pa-
ralelamente, o Coringa (Jared 
Leto) aproveita a oportunida-
de para tentar resgatar o amor 
de sua vida: Arlequina.

Cur iod idades :  A  at r i z 
Margot Robbie, interpreta 
Ar lequ ina ,  namorada  do 
Coringa nas HQs. Esta é a 
segunda vez que Will Smith 
e Margot Robbie trabalham 
juntos. A primeira vez foi em 
Golpe Duplo (2015).

Divulgação

Elenco é composto por Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Cara Delevingne, Scott Eastwood, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Karen Fukuhara e Jay Hernandez.

Perigosos vilões são recrutados e obrigados a trabalhar para o governo americano

Esquadrão Suicida leva aos
cinemas vilões dos quadrinhos

SCS recebe
"O Despertar"

O poder das escolhas pode 
ser devastador quando a linha 
entre a juventude e o mundo 
adulto é rompida. Entre so-
nhos, desejos, descobertas e 
despertares, esse é o enredo 
do espetáculo “O Despertar”, 
no Teatro Santos Dumont (Av. 
Goiás, 1.111, Bairro Santa 
Paula), em São Caetano do 
Sul, com o apoio da Secretaria 
de Cultura da Prefeitura. A 
apresentação gratuita acon-
tece nesta sexta-feira, 12 de 
agosto, às 21 horas. 

O despertar da primavera 
é a maior peça do dramatur-
go alemão Frank Wedekind 
e um trabalho seminal da 
historia moderna do teatro. 
A peça critica a sociedade 
alemã do fim do século XIX 
que possuía uma cultura que 
oprimia a sexualidade. Os 
ingressos para a apresen-
tação podem ser retirados 
na bilheteria do Teatro a 
partir das 19 horas no dia 
do espetáculo.

Helber Aggio

Exposição
virtual lembra 

Dia dos Pais

Para celebrar o Dia dos 
Pais (segundo domingo do 
mês de agosto), a Fundação 
Pró-Memória de São Caeta-
no do Sul promove a mostra 
virtual Aos pais, eterna ad-
miração. A exposição ficará 
em destaque no site da 
instituição (www.fpm.org.
br) até o dia 31.

Por meio de imagens do 
Centro de Documentação 
Histórica, a exposição apre-
senta momentos formais e 
outros mais descontraídos, 
em fotos tiradas em diferen-
tes locais da cidade.

No Brasil, o Dia dos Pais 
só foi comemorado pela pri-
meira vez em 1953, no dia 16 
de agosto. Ao contrário dos 
Estados Unidos, a data foi 
planejada pelo publicitário 
Sylvio Bhering. O objetivo 
era associar o dia de São 
Joaquim, pai de Maria, mãe 
de Jesus Cristo, à comemo-
ração, uma vez que a popula-
ção brasileira era constituída 
predominantemente por 
católicos, na época. Por 
motivos comerciais, a data 
foi alterada para o segundo 
domingo de agosto. Mais in-
formações sobre a exposição 
pelo telefone 4223-4780.

O músico Fernando Lauria 
apresenta no dia 13 de agosto, 
às 21h, no Teatro Paulo Ma-
chado de Carvalho, em São 
Caetano do Sul, o show “Um 
canto para Emilio Santiago”, 
um tributo a um dos mais cé-
lebres intérpretes que o país já 
teve. Toda a renda será rever-
tida para entidades da região.

No show, que vem circulando 

por algumas cidades paulistas 
sempre com ingressos a preços 
acessíveis, Fernando Lauria inter-
preta canções que marcaram a 
carreira de Emilio Santiago, como 
“Verdade Chinesa”, “Pelo Amor 
de Deus”, “Lembra de Mim”, 
“Aquarela do Brasil” e “Saigon”. 

O músico se apresenta com 
banda composta por João Cris-
tal (piano e direção musical), 

Marcos Paiva (baixo), Daniel 
de Paula (bateria), Nando de 
Paula (violão), Cássio Ferreira 
(sax e flauta) e André Freitas 
(percussão). E terá participa-
ção especial de Adolar Marin 
e Juliana Lima.

“Emílio deixou um legado 
inegável, que deve ser mantido 
vivo e compartilhado com as 
novas gerações”, diz Fernando.

Fernando Lauria reverencia Emilio Santiago em show

Fernando interpreta grandes sucessos de Emilio Santiago

Divulgação

Serviço
Fernando Lauria - “Um Canto Para Emílio Santiago”. Participação Especial: Adolar 

Marin e Juliana Lima. Dia 13 de agosto, às 21h. Local: Teatro Paulo Machado de Carvalho 
- Alameda Conde de Porto Alegre, 840– São Caetano do Sul. Ingressos: R$ 20,00 (inteira) 
/ R$ 10,00 (meia). Informações: 2122-4070.



ABC, 12 de agosto de 2016 Jornal da Região 06

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

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

www.vpadreeustaquio.com.br

Associação Recreativa e 
Esportiva dos Servidores 

Municipais de São Caetano

Mais um motivo
para lembrar quem

nos ensinou a
amar, respeitar,

dar carinho e
dignidade.

Feliz Dia dos Pais!

rubens do dae - Presidente da ARESM

ARESM
Nós que transportamos

os papais com todo carinho, 
aproveitamos para desejar toda a 

felicidade neste grande dia.

Parabéns!

Feliz Dia dos Pais

    Fabio Palacio se reúne
com idosos em São Caetano

Encontro da série “São Caetano do Seu Jeito” serviu para ouvir principais sugestões da Terceira Idade

O pré-candidato a prefeito 
de São Caetano do Sul, Fa-
bio Palacio (PR), reuniu-se na 
quarta-feira (10) com cerca de 
120 idosos da cidade no Bairro 
Santa Maria. A reunião faz par-
te da série de encontros “São 
Caetano do Seu Jeito”, em que 
Palacio conversa diretamente 
com diversos segmentos da 
população para ouvir suas 
sugestões e, com base nelas, 
formular seu plano de governo 
para as eleições municipais.

Durante a reunião, que tam-
bém já foi feita com comercian-
tes, advogados, empresários 
e estudantes, os moradores 
mais experientes de São Cae-
tano puderam discutir entre 
si e apresentar sugestões nas 
áreas mais vitais para a admi-
nistração pública, como saúde, 
segurança, transporte e educa-
ção. Foi o que fez a aposentada 
Geni de Barros Gutierrez, de 
73 anos, 40 deles vividos na 
área central de São Caetano: 
“Gostaria de ver mais ações 
de prevenção de doenças, 
pois isso evitaria muitas inter-
nações. Estou achando lindo 
ver todos esses idosos alegres 
participando do debate! É 

Idosos apresentaram sugestões para futuro plano de governo

Divulgação

Dr. Roberto Martins
e Itomi Kanashiro

Pai
A certeza de um grande

amigo para sempre!

Feliz Dia dos Pais

assim que a gente consegue 
melhorar tudo a nossa volta”, 
disse ao microfone.

Maior agilidade no aten-
dimento e realização de exa-
mes médicos, revitalização 
de espaços de lazer, reforma 
nas calçadas e melhorias no 
transporte público foram algu-
mas das principais demandas 
apresentadas. A intenção dos 

encontros “São Caetano do Seu 
Jeito” é propiciar um ambiente 
favorável e democrático para 
que todos possam fazer parte 
da construção de uma cidade 
melhor para se viver.

Outro ponto bastante dis-
cutido pelos idosos foi a mo-
radia. “Não podemos pensar 
em uma São Caetano bem 
desenvolvida enquanto há 

mais de 7 mil famílias vivendo 
em condições precárias em 
cortiços. Estamos ouvindo 
com muita atenção o recado 
que vem dos moradores para 
construir um plano de reforma 
habitacional muito forte e 
cuidadoso”, afirmou Palacio.

O pré-candidato pretende 
continuar promovendo os en-
contros temáticos com diferen-

tes setores para posteriormente 
compilar todas as informações e 
formatar suas propostas. “Nin-
guém melhor que o próprio 
morador de São Caetano para 
saber do que a cidade precisa. 
É preciso saber ouvir, há muitas 
ótimas ideias aqui, e é com 
a participação de todos que 
vamos construir a cidade que 
queremos”, completou.

@fabiopalacioscs/fabiopalacio22 @fabiopalacio22

Além de ter um grande pai,
a vida me presenteou 

também com duas 
filhas maravilhosas!

Uma homenagem 
do Fabio Palacio 

para todos os pais.

O paratleta de Tênis de 
Campo de São Caetano do 
Sul, Lucio Umeki, continua 
com bons desempenhos nos 
torneios em que participa, 
demonstrando habilidade, 

técnica e superação. No iní-
cio do mês, Umeki se sagrou 
campeão individual na cate-
goria Quad e vice-campeão de 
duplas no Torneio Internacio-
nal WhellChair realizado em 

Uberlândia (MG).  Além disso, 
o esportista foi vice-campeão 
de duplas e terceiro colocado 
na categoria Quad em torneio 
realizado no Clube Esperia na 
capital paulista.

Paratleta de São Caetano celebra
conquistas no Tênis de Campo 

Divulgação

Mais NoTíCias
No siTe

www.jregiao.com.br


