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De acordo com a Seekr  o 
jamaicano Usain Bolt, do atle-
tismo, também foi medalha 
de ouro nas citações com 18% 
de uma pesquisa que levantou 
mais de 50 mil menções sobre 
as Olimpíadas nas redes sociais.
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Maria Gadú faz show
do álbum Guelã no 

Teatro Paulo Machado

Com seis anos de carreira, 
cinco CDs e dois DVDs, com 
mais de 760 mil cópias vendi-
das, a cantora e compositora 
Maria Gadú volta a São Caetano 

do Sul com show do seu último 
trabalho intitulado Guelã. A 
apresentação ocorre no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho 
neste sábado. Página 7

Cantora faz apresentação única na cidade

O governador do estado 
Geraldo Alckmin, abriu na 
última segunda-feira, 22, a 1ª 
Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM) que passará a funcionar 
24 horas por dia, durante os 
sete dias da semana. 

Pág. 08

Região
Chega aos cinemas do Gran-

de ABC a animação Pets - A vida 
secreta dos bichos. O filme con-
ta as aventuras e as travessuras 
que os animais de estimação 
aprontam quando seus donos 
não estão em casa.

Esporte

Divulgação

Divulgação

Paulo Pinheiro destaca os avanços de
SCS em conversa com a população

Gilberto Costa afirma que Auricchio 
acabou com o Esporte de São Caetano

Gilberto Costa foi secretário de Esportes e Turismo de São Caetano do Sul

Gilberto Costa (PEN), can-
didato a prefeito de São Cae-
tano do Sul fez duras críticas 
ao seu concorrente e ex-
-prefeito José Auricchio Júnior 
(PSDB). Gilberto Costa acusou 
Auricchio de acabar com o 
legado deixado por Braido e 
Tortorello no Esporte da cida-
de. “O ex-prefeito demitiu 700 
atletas, abandonou os clubes 
e ainda deixou o setor endi-
vidado”, disse o ex-vereador 
que foi secretário de Esportes 
e Turismo (2011 a 2012) na 
gestão passada, no segundo 
mandato do ex-prefeito José 
Auricchio. Página 5

São Caetano registra 
quedas acentuadas de 

índices criminais

Cinema

Um grande ato em prol da 
campanha de reeleição de Paulo 
Pinheiro (PMDB) à Prefeitura de 
São Caetano do Sul atraiu cerca 
de 600 apoiadores a buffet da 
Rua Amazonas, na noite de ter-
ça-feira (23/8). Na ocasião, o che-
fe do Executivo destacou o salto 
de qualidade que promoveu nos 
serviços públicos e pediu união 
do grupo no combate a mentiras 
propagadas por adversários.

O vice-prefeito no governo 
Auricchio (2005 a 2012), Walter 
Figueira Junior (PTB) participou 
do encontro e confirmou o 
apoio a Paulo Pinheiro. Profes-
sor, conhecido na cidade por 
suas décadas de dedicação a 
São Caetano e a seus morado-
res, o petebista é um dos idea-
lizadores do PEC (Programa Es-
portivo Comunitário). Página 2 Prefeito Paulo Pinheiro falou dos avanços de São Caetano do Sul em diversos setores

inCEnTivo

Danilo Borges /ME /Brasil2016

São Caetano do Sul cedeu 29 atletas que representaram o 
Brasil em cinco modalidades durante os Jogos Olímpicos Rio-
2016. Os atletas da cidade conquistaram duas medalhas e índices 
históricos para o esporte nacional. Na foto, o mesatenista Hugo 
Calderano que chegou as oitavas de final. Página 4A
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Aos 35 anos, 
Fabiana Murer 

anunciou na 
quinta-feira, dia 
25, o fim da sua 

carreira. Página 4

Arquivo JR

O êxito do investimento 
da Prefeitura de São Cae-
tano do Sul no setor de 
Segurança, que teve como 
ponto alto o lançamento, 
em abril de 2014, do Pro-
grama Cidade Segura, tem a 
comprovação de estatísticas 
estaduais. De acordo com 
dados referentes a julho 
da Secretaria de Seguran-

ça Pública de São Paulo, 
divulgados na quinta-feira 
(25/8), a cidade apresentou 
vertiginosa queda em diver-
sos índices criminais.

Os roubos de veículos, 
por exemplo, caíram brus-
camente, na ordem de 40%, 
no comparativo entre julho 
do ano passado e o mesmo 
mês de 2016. Página 8
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impressão feita
peLa GrÁfiCa

Amaury Laselva reitera apoio
à reeleição de Paulo Pinheiro

Roberto do Proerd lança candidatura a vereador 

Ponto de vista

Marcelo Gurjão Silveira Aith*
Quase 5 mil políticos que pretendem 

concorrer nas eleições municipais deste 
ano podem ter os registros das candidaturas 
impugnados por serem considerados fichas 
sujas na Justiça. E a polêmica em torno das 
possibilidades de inelegibilidade dos candi-
datos condenados por crimes como lavagem 
de dinheiro, corrupção, peculato ou abuso de 
poder econômico é crescente. Para colocar 
ainda mais chama nesta fogueira, em recente 
entrevista, o ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e presidente do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) Gilmar Mendes afirmou 
que a Lei da Ficha Limpa "parece ter sido 
feita por bêbados".

Gilmar Mendes está sendo “metra-
lhado” pela declaração. A OAB criticou a 
declaração, colocando-se de forma favo-
rável as inovações trazidas pela Lei Com-
plementar nº 135/10. Da mesma forma 
alguns ministros do STF foram contrários 
à declaração de Gilmar Mendes.

No entanto, com todo respeito daque-
les que pensam em contrário, e deixando 
o politicamente correto de lado, não faço 

ressalva alguma aos dizeres do Ministro 
Gilmar quando diz que “Essa lei foi mal 
feita”. Explico. O artigo 1º, inciso I, da Lei 
da Ficha Limpa traz o rol das inelegibili-
dades. Há neste rol algumas teratologias 
jurídicas, tais como exigir a presença, con-
comitante, dos elementos dolo, enrique-
cimento ilícito e danos ao erário  para a 
configuração da inelegibilidade daqueles 
agentes públicos condenados em segunda 
instância por ato de improbidade.

Para aqueles que militam no direito admi-
nistrativo hão de concordar que a presença, 
ao mesmo tempo, dos três elementos em 
uma decisão condenatória é algo imprová-
vel, o que torna a Lei da Ficha Limpa pouco 
aplicada em relação ao dispositivo.

Da mesma forma, temos em relação 
a alínea que trata sobre a rejeição de 
contas dos agentes públicos. Tal como 
ressaltado pelo Ministro Gilmar, a Lei da 
Ficha Limpa não é precisa, deixando um 
vácuo para as interpretações. No entanto, 
não podemos nos esquecer que se trata 
de uma norma restritiva de direitos, uma 
vez que retira do cidadão o direito de ser 

candidato, portanto, deve ser interpreta-
da restritivamente.

Vale ressaltar também que decisão re-
cente do STF pode beneficiar políticos que 
tiveram suas contas rejeitadas por tribunais 
de contas. No entendimento da maioria dos 
ministros, cabe, agora, A Câmara dos Verea-
dores dar a palavra final sobre o balanço 
contábil de políticos. Assim, candidatos 
que tiveram a contabilidade rejeitada pelo 
tribunal de contas da localidade poderão 
concorrer nas eleições se o balanço não 
tiver sido rejeitado pelo Legislativo. 

O grande problema da Lei da Ficha 
Limpa, como das demais normas feita no 
calor da pressão popular, é o afogadilho, o 
que faz surgir no sistema jurídico brasileiro 
aberrações. É, sim, necessária uma urgente 
revisão da atual lei para que, pelo menos, 
nas próximas eleições não tenhamos ta-
manhas polêmicas e também se faça uma 
"peneira" mais justa entre aqueles que vão 
concorrer a importantes cargos públicos, 
como representantes do povo.

*Marcelo Gurjão Silveira Aith é espe-
cialista em Direito Eleitoral

ABC Político

Símbolo maior do PT, a es-
trela vermelha anda sumida 
do material de propaganda 
política na maior parte das 
cidades onde há candidato 
petista a prefeito. E, quando 
ela é usada, aparece timida-
mente. O prefeito de Santo 
André e candidato à reeleição 
Carlos Grana aboliu a imagem 
da peça publicitária de sua 
campanha. No material de 
Donisete Braga, prefeito de 

Mauá e também candidato 
à reeleição, aparece uma es-
trela estilizada e com diversas 
cores. Mais um do PT, Fernan-
do Haddad, também excluiu 
o símbolo tanto amado pelos 
petistas da sua campanha, 
que tenta mais um mandato 
à frente da Prefeitura de 
São Paulo. Este é o reflexo 
da decadência do PT após o 
processo de impeachment da 
presidente afastada Dilma.

A candidata a Prefeitura 
de São Caetano do Sul Lu-
cia Dal´Mas (PRTB) esteve 
no dia 28 percorrendo as 
ruas do Bairro Fundação. 
Acompanhada do seu vice 

André Stabile, Lucia con-
versou com moradores, 
comerciantes e estudantes 
apresentando as suas pro-
postas e entregando o seu 
material de campanha.
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O ex-vereador de São Cae-
tano do Sul (de 1993 a 2000) 
e advogado, Amaury Laselva, 
reiterou apoio ao prefeito de 
São Caetano do Sul, Paulo 
Pinheiro. Em caminhada pelo 
comércio na Rua Taipas, no 
Bairro Barcelona, na manhã 
da última quinta-feira (25/8), 
Amaury Laselva recebeu Pau-
lo Pinheiro em seu escritório 
e lembrou da eleição ante-
rior: “Dei sorte em 2012 e ele 
pode contar comigo sempre 
para o que precisar e pelo 
bem da cidade.”

Prestigiado por cerca de 
300 pessoas entre amigos, 
familiares e moradores de São 
Caetano do Sul, Roberto do 
Proerd oficializou sua candida-
tura à reeleição como vereador 
no pleito deste ano pelo PMDB.

Realizado na noite da úl-
tima quarta-feira (24), o ato 
de lançamento da campanha 
também contou com a partici-
pação do candidato a prefeito 
de São Caetano do Sul, Paulo 
Pinheiro, e do vice-prefeito, 
Jorge Salgado.

Roberto do Proerd destacou 
a importância de uma campa-
nha limpa, verdadeira e de vi-
tória. “Aprovamos diversos pro-
jetos importantes do Executivo 
na Câmara. Nossos adversários 
não tinham como votar contra. 
A sociedade ia cobrar. Porém, a 
oposição prejudicou bastante, 
travando licitações. Quiseram 
prejudicar a gestão do nosso 
prefeito Paulo Pinheiro, mas 
quem eles realmente preju-
dicaram foi o povo. Portanto, 
valorize o voto”, concluiu.

Paulo Pinheiro participou do lançamento

Amaury Laselva recebeu a visita do prefeito

Divulgação

os conflitos e imprecisões na Lei da Ficha Limpa

Um grande ato em prol 
da campanha de reeleição de 
Paulo Pinheiro (PMDB) à Pre-
feitura de São Caetano do Sul 
atraiu cerca de 600 apoiadores 
a buffet da Rua Amazonas, na 
noite de terça-feira (23/8). Na 

ocasião, o chefe do Executivo 
destacou o salto de qualidade 
que promoveu nos serviços 
públicos e pediu união do grupo 
no combate a mentiras propa-
gadas por adversários.

A melhora dos serviços pú-

Paulo Pinheiro destaca os avanços de
São Caetano em conversa com a população

blicos é reconhecida por diversas 
organizações de credibilidade 
incontestável (como a ONU), 
que premiaram São Caetano e 
Paulo Pinheiro pelas políticas 
implantadas em vários setores. 
Hoje o morador de São Caetano 
tem prioridade nos atendimen-
tos de Saúde da rede municipal, 
com 12 serviços exclusivos; os 
indicadores criminais foram 
reduzidos a patamares inéditos 
(queda de 70%).

Paulo Pinheiro, no entanto, 
lembrou que assumiu a Prefei-
tura em uma realidade bem 
diferente deixada por seu an-
tecessor, José Auricchio Junior. 
“Fazer gestão não é deixar 
uma dívida de R$ 267 milhões, 
conduzir um processo de ver-
ticalização inconsequente, 
pintar próprios públicos e dizer 
que revitalizou.”

Vice-prefeito no governo 
Auricchio (2005 a 2012), Walter 
Figueira Junior (PTB) confirmou 
o apoio a Paulo Pinheiro. Pro-
fessor, conhecido na cidade 
por suas décadas de dedicação 
a São Caetano e a seus mora-
dores, o petebista é um dos 
idealizadores do PEC (Programa 
Esportivo Comunitário), geren-
ciando o seu auge, no governo 
de Luiz Tortorello.

“São Caetano é como um 
atleta olímpico: nasceu para 
ser vitorioso, não para regres-
sar, voltar atrás. Paulo Pinheiro 
cuidou do motor da Prefeitura, 
não deixou a cidade parar, mes-
mo com as dificuldades que se 
apresentaram. Sabemos que 
temos adversário que chuta 
da medalha pra cima. Este não 
tem ética”, afirmou Figueira, 
em alusão a Auricchio.

Walter Figueira declarou apoio ao prefeito Paulo Pinheiro

Divulgação

Divulgação

Petistas escondem
a estrela do PT

Lucia dal´Mas 
percorre bairro 

Fundação

Lucia Dal´Mas conversa com moradores

Reprodução/Facebook

Grana tirou o vermelho e a estrela do PT no material de campanha

Fernando Haddad também não utiliza o símbolo

O candidato ao Executivo 
pelo PSDB, José Auricchio 
participou de reuniões com 
moradores do Bairro Boa 
Vista no sábado, dia 20. 
Auricchio abordou diversos 
temas com os presentes, 
principalmente Segurança 

Pública, Terceira Idade e 
Saúde. No domingo, dia 21, 
participou de reunião com 
os integrantes do Grupo 
União Arco Íris de São Cae-
tano do Sul, que buscam o 
combate à homofobia e os 
direitos civis igualitários.

Auricchio participa 
de reunião com 

moradores

Auricchio e Vidoski participaram de reunião

Reprodução/Facebook

Na última edição, nº 624 de 19 de agosto de 
2016, o Jornal da Região publicou a lista com os 345 
candidatos a vereador de São Caetano do Sul. Faltou 
mencionar que os dados foram extraídos do Movi-
mento Voto Consciente de São Caetano do Sul, em 
seu perfil na rede social. Agradecemos a compreen-
são da diretoria pelo equívoco.

ERRATA
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São Caetano premia empresários da 
cidade em Excelência em Gestão

Neste ano, 22 empresas foram reconhecidas em várias categorias

Aconteceu em São Caetano 
o IV Prêmio Sulsancaetanen-
se de Excelência em Gestão, 
onde as melhores empresas 
da cidade são homenageadas 
pela Prefeitura de São Caetano 
do Sul, por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Relações de Tra-
balho, no CECAPE (Rua Tapajós, 
300, Bairro Barcelona).

O Prêmio, que tem o apoio 
do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas de São Paulo (Sebrae-SP) 
e do Sindicato das Empresas 
de Serviços Contábeis de São 
Paulo (SESCON-SP), homena-
geia as empresas de destaque 
através de um diagnóstico 
realizado pelo Sebrae, com 
os critérios do Modelo de 
Excelência em Gestão (MEG).

Neste ano, vinte e duas 
empresas foram reconheci-
das, sendo uma melhor geral, 
uma na categoria Indústria, 
uma na categoria Comércio, 
três na categoria Serviços, 
três médias e grandes em-
presas na categoria Compro-
misso com a Excelência, três 
contadores destaques e três 
reconhecimentos especiais. 

Integrantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do DAE recebem homenagem

Também foram reconhecidas 
sete empresas com certifica-
dos, estimulando que estas 
alcancem pontuação sufi-
ciente, no próximo ano, para 
conquista do troféu.

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento e Relações 
de Trabalho - que tem como 
secretário municipal, Alessan-

dro Leone - pela participação 
no diagnóstico de gestão pelo 
segundo ano consecutivo, 
e o Departamento de Água 
e Esgoto (DAE), pelas ações 
de implantação do Modelo 
de Excelência de Gestão na 
autarquia, também foram 
reconhecidos na categoria 
administração pública.

Funcionários são capacitados
para atuarem como brigadistas

Funcionários do Complexo 
Hospitalar Municipal de São 
Caetano do Sul, formado pelas 
unidades Euryclides de Jesus 
Zerbini e Márcia e Maria Braido, 
estão sendo capacitados para 
tomaram conhecimento sobre 
como agir nos mais diversos 
tipos de ocorrências que podem 
acontecer sem aviso prévio, 
como incêndio, vazamento de 
gás e atentado, entre outros. 
Ministradas por profissionais 
da Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil, ligada 
à Secretaria de Segurança da 

Prefeitura, e do Serviço de Enge-
nharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho (SESMT), as orien-
tações de brigada de incêndio 
foram iniciadas nesta semana e 
ocorrem até o fim do mês.

O Coordenador da Defesa 
Civil de São Caetano, Carlos 
Eduardo Barbi, explica as etapas 
do treinamento. “Nessa fase, 
estão sendo transmitidas instru-
ções sobre prevenção e combate 
a princípios de incêndio. Na 
sequência, serão abordados os 
procedimentos para aperfeiçoar 
o plano de evacuação das edifi-

cações ou de setores que passa-
ram por alguma adversidade e 
exista a necessidade de retirar as 
pessoas de forma emergencial e 
com total segurança.”

O profissional ainda destaca 
as benesses que a orientação 
proporciona aos participantes. 
“O treinamento é de fundamen-
tal importância porque capacita 
os funcionários para atuarem 
em situações de emergência 
e desenvolve o senso crítico 
voltado à percepção de risco e 
à promoção de ações que visam 
prevenir acidentes e desastres.”

dia do Soldado é 
comemorado em SCS

Solenidade foi realizada no Parque Chico Mendes Treinamento é de fundamental importância aos participantes

Alexandre Yort/PMSCS Divulgação

Em solenidade realizada na 
manhã de quinta-feira (25/8) 
no Espaço Verde Chico Mendes, 
o Tiro de Guerra de São Cae-
tano do Sul (02-069) prestou 
homenagens a lideranças que 
disseminam o exercício da ci-
dadania e do civismo no Dia do 
Soldado, evento que também 
faz parte do calendário oficial 
de festejos pelo aniversário de 
139 anos do município, celebra-
do em julho.

Chefe de Gabinete da Pre-
feitura, Roberto Martins re-
presentou o prefeito Paulo 

Pinheiro na solenidade. “Todos 
no Exército Brasileiro, sem ex-
ceção, seguem os passos do pa-
trono da instituição, Duque de 
Caxias, e colocam a Pátria em 
primeiro lugar”, afirmou Mar-
tins. “Em cada um há um herói, 
que tem orgulho de defender o 
Brasil e vestir essa farda.”

Participaram do evento 
autoridades municipais, mili-
tares, atiradores e o corpo de 
instrução do Tiro de Guerra mu-
nicipal, além de pais dos jovens 
alistados no serviço militar em 
São Caetano.

Nos dias 19 e 22 de agosto, 
os 134 Agentes Comunitários 
de Saúde (ACSs) da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) de São 
Caetano do Sul receberam os 
novos uniformes para o de-
sempenho de suas funções. 
Na ocasião, cada ACS recebeu 
um kit com três camisetas, 
duas calças, uma jaqueta e 
um colete, o que agradou os 
profissionais, que têm atua-
ção fundamental reconhecida 
pela população e identidade 
própria dentro da saúde sul-
sancaetanense.

“Os Agentes Comunitários 
de Saúde são a força motriz da 
Estratégia Saúde da Família, 
principal modelo de reestru-
turação da Atenção Básica. 
Moradores e conhecedores 
da própria área em que atuam, 
cada ACS visita mensalmente 
as mesmas famílias, fortale-
cendo o vínculo com a popu-
lação e atuando como ponte 
fundamental entre a equipe 
técnica e a comunidade”, res-
saltou o diretor da Atenção 
Básica, Dr. Luciano Xavier.

“Há muitos locais em que 
médicos e enfermeiros só são 
recebidos devido à reputação 
e ao bom trabalho prestado 
pelos ACSs. Além disso, o 
trabalho bem feito aumenta a 
adesão dos munícipes às con-
dutas propostas pela equipe 
e fortalece as estratégias de 
promoção à saúde, prevenção 
e controle de doenças crôni-
cas”, completou.

Atualmente, o Programa 
Saúde da Família (PSF) conta 
com 24 equipes distribuí-
das por todos os 15 bairros 
do município. Os Agentes 
Comunitários de Saúde tra-
balham de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h.

Agentes  
de Saúde 

recebem novos 
uniformes

Por mais uma vez, o setor 
de Segurança da Prefeitura de 
São Caetano do Sul demonstra 
reconhecimento a profissionais 
que tanto se dedicam para 
garantir o conforto e o bem-
-estar da população da cidade. 
Por iniciativa do comando da 
Guarda Civil Municipal (GCM), 
foi instituída na corporação 
a condecoração denominada 
GCM do mês, destinada a 
agentes que se destacaram em 
ocorrências e serviços. A pri-
meira premiação ocorre neste 
sábado (27/8), em atividade in-

terna marcada para as 17h30, 
na própria sede da Guarda 
(Avenida Fernando Simonsen, 
160, no Bairro Cerâmica).

Homenagens - No início 
deste mês, centenas de agen-
tes da corporação foram con-
decorados a partir do Decreto 
Municipal 11.002, de 21 de 
junho de 2016, que aprovou 
o regulamento de medalhas e 
condecorações à GCM.

Em duas cerimônias, ambas 
no Teatro Santos Dumont, foram 
entregues aos guardas as meda-
lhas denominadas Corpo de Tro-

pa, àqueles com mais de 10 anos 
ininterruptos de serviço; Ato de 
Bravura, destinada aos GCMs 
que tiveram ações extraordi-
nárias em prol da preservação 
da vida e dignidade; Corpo de 
Comando, aos que assumiram 
os postos de comandante e sub-
comandante; Mérito Disciplinar, 
por conduta ilibada e irrepreen-
sível; e Mérito de Valor Civil, de 
reconhecimento por lealdade e 
valor. Também foi distribuída a 
Láurea de Mérito Pessoal, aos 
integrantes que tiveram atos 
meritórios e relevantes.

GCM do mês reconhece bons trabalhos da corporação
PH Melo/PMSCS

Alexandre Yort

A Associação Nipo Brasi-
leira de São Caetano do Sul 
(Bunka SCS) traz à cidade a 
palestra Etiqueta Japonesa, 
com a professora Lumi Toyo-
da. O evento será no dia 16 
de setembro, às 19h30, na 
sede da instituição, dentro 
do Clube Gonzaga (Rua Luiz 
Louzã, 170, Bairro Olímpico). 
As inscrições devem ser feitas 
pelo site www.bunkascs.com.
br – pede-se a doação de 1 kg 
de alimento não perecível, que 
será revertido às entidades 
assistenciais do município.

Lumi Toyoda é consultora 
empresarial, pesquisadora 
de Cultura, Etiqueta Social, 
Empresarial e de Gestão Ja-
ponesa, e especialista em 
Reeducação Comportamental.  
A palestrante discorrerá sobre 
a cultura do país asiático e seu 
povo; educação, hierarquia e 
respeito; e dicas de etiqueta 
social japonesa, com modo 
elegante de se apresentar. 

Bunka traz 
palestra sobre 

Etiqueta 
Japonesa

Trabalhos dos GCMs é reconhecido em São Caetano

MELHOR EMPRESA - GERAL
1 - Kalyne - DPIL JARDIM SÃO CAETANO
MELHORES EMPRESAS - CATEGORIA INDÚSTRIA
2 - Claudia Lourenço - BLESS CONFECÇÕES
MELHORES EMPRESAS - CATEGORIA SERVIÇOS
3 - Marcelo Amaro - AMARO CONSULTORIA
4 - Camila Burdelis - MOVE UP IDIOMAS
5 - Andrea Giugliani - GIUGLIANI NEGRISOLO S. DE ADVOGADOS
MELHORES EMPRESAS - CATEGORIA COMÉRCIO
1 - Leonardo Martinelli  - MARBO COMERCIAL

LEiA MAis nOTíCiAs nO siTE: www.JREgiAO.COM.BR
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São Caetano conquista duas
medalhas e faz história na Rio-2016

Cidade ajudou o país cedendo 29 atletas para a competição

Os 29 atletas de São Caeta-
no do Sul que representaram 
o Brasil em cinco modalidades 
durante os Jogos Olímpicos 
Rio-2016, realizados entre 
5 e 21 de agosto na Cidade 
Maravilhosa, tiveram ótimo 
desempenho, inclusive com a 
conquista de duas medalhas 
e índices históricos para o 
esporte nacional.

“É com muito orgulho que 
parabenizo não só os meda-
lhistas ou os que mais se des-
tacaram mas absolutamente 
cada um de nossos 29 homens 
e mulheres que vestiram as 
cores de nosso país no torneio 
mais importante do Planeta. 
Tenho a certeza que deram os 
seus melhores”, disse o prefeito 
Paulo Pinheiro.

Maior ginasta brasileiro 
de todos os tempos, Arthur 
Zanetti, ficou com a prata nas 
Argolas com a nota de 15.766. 
O grego Eleftherios Petrounias 
foi o campeão, com 16.000, 
e o russo Denis Abliazin con-
quistou o bronze com 15.700. 
Quem também marcou pre-
sença no pódio olímpico foi 
Maicon Andrade. Integrante 
do Taekwondo sulsancaeta-

Darlan Romani, do arremesso do peso, bateu o recorde brasileiro da modalidade

nense, o atleta foi bronze em 
sua categoria (acima de 80 
kg) ao derrotar em uma luta 
dramática e emocionante  
britânico Mahama Cho por 5 
a 4. A vitória veio de virada 
e nos segundos finais, sa-
cramentando Maicon como 
o segundo atleta da história 
da modalidade no Brasil a 

conquistar uma medalha nos 
Jogos Olímpicos.

Recordes – Mesmo sem 
sair das Olímpiadas com a 
tão sonhada medalha, ou-
tros atletas de São Caetano 
conquistaram posições his-
tóricas para o Brasil graças 
aos seus desempenhos. É o 
caso do mesatenista Hugo 

Calderano que, ao chegar as 
oitavas de final, igualou o re-
corde de Hugo Hoyama como 
o brasileiro que mais longe 
foi em um torneio olímpico 
de Tênis de Mesa.

No atletismo, mais feitos 
inéditos com Darlan Romani, 
do arremesso do peso, que 
conquistou a 5º colocação 

e bateu o recorde brasilei-
ro duas vezes numa prova 
em que o Brasil não tinha 
representante há 80 anos, 
desde Berlim (1936) e Wag-
ner Domingos, que foi à final 
do lançamento do martelo 
encerrando uma ausência do 
Brasil de 84 anos, desde Los 
Angeles (1932).

Fabiana Murer anuncia 
aposentadoria e vira dirigente

Depois de dar adeus à Rio 
2016 na fase eliminatória e 
viver a sua terceira frustração 
olímpica no salto com vara, 
Fabiana Murer anunciou na 
quinta-feira, dia 25/08, o fim 
da sua carreira. Aos 35 anos, 
Murer planejava disputar mais 
quatro competições na Europa 
neste ano, mas uma hérnia 
cervical diagnosticada duas 
semanas antes dos Jogos do 
Rio a fez mudar de planos e 
comunicar a decisão durante 
evento do principal patroci-
nador do São Caetano. Agora 
ex-atleta, Fabiana assumirá o 
cargo de manager institucional 
da agremiação.

“Eu não compito mais. A 
Olimpíada foi a minha última 
competição. Acho que não sal-

to mais. Eu consegui desenvol-
ver uma prova que não tinha 
tradição nenhuma no Brasil. 
E agora o mundo sabe que é 
uma prova forte no Brasil”, 
comentou Fabiana.

Trajetória -  Fabiana Murer 
tem uma trajetória incrível, 
recheada de títulos. Mas essa 
vida dedicada ao salto com 
vara tem alguns pontos al-
tos e o principal deles, pela 
magnitude da conquista, é a 
medalha de ouro do Mundial 
de Daegu, em 2011, na Coréia 
do Sul, com 4,85 m, onde foi 
chamada de Cinderela por sua 
técnica, delicadeza e graça. 
Naquela competição, Fabiana 
conseguiu um título inédito 
que o atletismo brasileiro 
ainda não tinha, nem com 

atletas mulheres e nem com 
os homens.

Outro ponto alto dessa car-
reira é a evolução das marcas da 
ex-ginasta que virou saltadora 
por sugestão do pai, porque 
achou que ia gostar de fazer o 
que viu na TV em 1996, nos Jo-
gos de Atlanta, e pelo convenci-
mento do técnico Elson Miran-
da quando viu a jovem em um 
teste. Fabiana mostrou talento 
e a evolução de suas marcas, 
até o recorde sul-americano – 
4,85 m –, em 2010.

E tão relevante quanto as 
demais medalhas, troféus e 
marcas, Fabiana conquistou 
o bicampeonato da Diamond 
League, o circuito do atletismo 
mundial reservado aos melho-
res do ranking, em 2014.

Temer elogia organização 
dos Jogos olímpicos

Presidente em exercício Michel Temer e paratleta Yohansson Nascimento Fabiana Murer foi a primeira campeã mundial do atletismo brasileiro

Beto Barata/PR Arquivo

O presidente em exercício, 
Michel Temer, elogiou, nesta 
quinta-feira (25), a capacidade 
de organização brasileira na 
realização dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016. “Fomos capazes de 
organizar um evento que re-
cebeu aplauso mundial”, disse 
Temer, afirmando que espera 
o mesmo sucesso durante os 
Jogos Paralímpicos, que se ini-
ciam em 7 de setembro.

Temer participou da cerimô-
nia de recepção da tocha para-
límpica, realizada no Palácio do 
Planalto. Estiveram presentes 
no evento o ministro-chefe da 
Casa Civil, Eliseu Padilha, o mi-
nistro dos Esportes, Leonardo 
Picciani, o governador do Distri-
to Federal, Rodrigo Rollemberg, 
o presidente do Comitê Olím-

pico do Brasil (COB), Carlos Ar-
thur Nuzman, o presidente do 
Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB), Andrew Parsons, e o pa-
ratleta Yohansson Nascimento.

Em discurso, Temer elogiou 
a capacidade de superação dos 
atletas e paratletas brasileiros 
e citou a emoção pessoal em 
participar do evento de re-
cepção da tocha paralímpica. 
“É com extraordinária alegria 
cívica que participo deste mo-
mento e recebo nossos atletas 
paraolímpicos [no Palácio do 
Planalto]”, afirmou o presiden-
te em exercício.

Temer desejou boa sorte 
a todos os paratletas que dis-
putarão os Jogos e reiterou 
o convite aos brasileiros para 
seguirem na torcida pelo País.

No próximo domingo (28 de 
agosto) a partir das 7 horas, a 
ACISA – Associação Comercial e 
Industrial de Santo André pro-
moverá o I Encontro Ciclístico 
Viva Bike, com concentração 
no estacionamento do Paço 
Municipal de Santo André.

Este evento faz parte do 
lançamento do novo núcleo do 
Projeto Empreender, lançado 
em 2006 com a finalidade de 
gerar o fortalecimento das 
micro e pequenas empresas do 
mesmo segmento, através de 

cursos, palestras e troca de in-
formações entre os integrantes, 
visando o crescimento por meio 
do associativismo. Atualmente 
a ACISA já possui o Núcleo de 
Mulheres Empreendedoras, Pet 
Shop, Escolas Particulares de 
Educação Infantil e de Seguros.

O Encontro Ciclístico Viva 
Bike é gratuito e durante o 
período das 7 às 14 horas, os 
participantes contarão tam-
bém com outras atividades, 
como zumba, cama elástica e 
food bikes. O percurso envol-

verá Avenida Portugal, XV de 
Novembro, Industrial, D. Pedro 
II, e Catequese, retornando ao 
Paço Municipal.

ACISA: Considerada uma 
das associações mais antigas 
e tradicionais do estado, a 
ACISA possui hoje cerca de 4 
mil associados e completou em 
fevereiro 78 anos de fundação.

A atual diretoria, tem bus-
cado constantemente oferecer 
os mais variados serviços para 
atender às necessidades da 
classe empresarial.

ACiSA realiza i Encontro Ciclístico viva Bike
Anderson Pedro/PSA

Divulgação

Não é necessário inscrição para o evento

Paula: medalha de ouro

Divulgação

olimpíadas 
das GCMs

Numa modalidade es-
portiva em que o raciocínio 
rápido prevalece, o xadrez, 
Elania Paula de Melo Silva, 
integrante da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de São 
Caetano do Sul, brilhou na 
8ª edição da Olimpíada das 
GCMs do Estado de São Pau-
lo. No último dia de disputas, 
no sábado (20/8), em Itaqua-
quecetuba, sede dos Jogos, a 
guarda faturou a medalha de 
ouro na modalidade.

Histórico – Na GCM de São 
Caetano desde 2012, Paula, 
como é conhecida, já havia 
ficado em primeiro lugar no 
xadrez na Olimpíada do ano 
passado. Ela iniciou na moda-
lidade em 2013, com incentivo 
e dicas dos companheiros da 
guarda sulsancaetanense, e 
treina com o auxílio de sites 
que ensinam xadrez on-line. 

De acordo com a Seekr  
o jamaicano Usain Bolt, do 
atletismo, também foi meda-
lha de ouro nas citações com 
18% de uma pesquisa que 
levantou mais de 50 mil men-
ções sobre as Olimpíadas, no 
Twitter, Facebook e Insta-
gram no Brasil. Neymar, que 
foi duramente criticado nos 
primeiros jogos, ficou em 2º 
no número de citações com 
16%. Em terceiro, o nadador 
americano Ryan Lochte – que 
viu seu nome envolvido no 
escândalo sobre o suposto 
roubo no Rio de Janeiro, teve 
3,33% das menções; seguido 
por Marta, do futebol femi-
nino, com 3,2%. A novidade 
ficou por conta do atleta Isa-
quias Queiroz, da canoagem 
brasileira, que registrou cerca 
de 3% das citações nas mídias. 

Modalidade - O esporte 
mais citado no período foi a 
canoagem com 38,1%. Em 
segundo lugar a natação, que 
registrou 32% e, em terceiro 
lugar, foi o remo, com 29,9%.

usain Bolt é
o mais citado
na Rio-2016

Bolt foi o mais comentado
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Gilberto Costa: Auricchio instituiu
o caos no Esporte de São Caetano

Candidato diz que o ex-prefeito demitiu 700 atletas, abandonou os clubes e deixou o setor endividado

Gilberto Costa (PEN), candi-
dato a prefeito de São Caetano, 
disse que o ex-prefeito José 
Auricchio Júnior (PSDB) aca-
bou com o legado deixado por 
Braido e Tortorello no Esporte 
da cidade. “O ex-prefeito demi-
tiu 700 atletas, abandonou os 
clubes e ainda deixou o setor 
endividado”, atacou Gilberto 
Costa, ex-vereador e secretário 
de Esportes e Turismo (2011 a 
2012) na gestão passada, no 
segundo mandato de Auricchio.

O candidato do PEN disse 
que a municipalização desas-
trosa dos clubes de recreação e 
lazer, feitas por Auricchio, mar-
cou o início do caos no setor. “O 
processo acabou com a gestão 
das agremiações e, consequen-
temente, com a geração de re-
ceita própria, comprometendo 
os serviços de manutenção. 
Quando assumi a Secretaria de 
Esportes busquei soluções para 
os erros cometidos por Auricchio 
em sua gestão catastrófica”, 
falou Gilberto Costa.

“Os clubes ficaram totalmen-
te dependentes da Prefeitura 
e o Auricchio os abandonou, 
estavam todos sucateados. Não 
havia repasse de verba. Então, 
não havia mais dinheiro para re-
formas e manutenção. Se havia 
um vazamento em uma piscina, 
não tínhamos a quem recorrer. 
Paredes trincadas e descas-
cadas, torneiras enferrujadas, 

Candidato a prefeito percorreu centros esportivos da cidade

estrutura elétrica, hidráulica 
e estrutural comprometidas... 
Faltavam materiais básicos de 
limpeza e higiene pessoal, como 
papel higiênico”, recorda.

A municipalização, além de 
ter levado o caos aos clubes, 
fez as agremiações perderem as 
suas identidades, já que foram 
rebatizadas com nomes de ex-
-políticos ou seus familiares, em 
uma ação eleitoreira. “O que 
ocorreu foi uma enorme des-
construção do Esporte de São 
Caetano por alguém que não 
enxerga o setor como meio de 

socialização. A ginástica é um dos 
vários exemplos de descaso de 
Auricchio com o Esporte, que viu 
o ginásio da Agith (Associação de 
Ginástica di Thiene), referência 
na região por décadas, ser to-
mado pelo matagal, mosquitos e 
usuários de drogas. Sem ter para 
onde ir, os atletas foram alojados 
pelo ex-prefeito nos fundos da 
SERC Santa Maria, sem o mínimo 
de estrutura adequada”, contou.

Costa também lembrou do 
caso da A.D. São Caetano, o 
Azulão, que despencou para as 
divisões de baixo nos campeo-

natos Paulista e Brasileiro. “Ele 
não só não incentivou a A.D. São 
Caetano como queria expulsar 
o clube da cidade, querendo to-
mar a sede de volta e o estádio, 
gerando um problema jurídico 
e uma grande revolta popular. 
Auricchio mostrou total incapa-
cidade de gerir o Esporte, fruto 
também de seu desinteresse 
pela área. Será necessário mui-
to trabalho para retomar a boa 
qualidade no esporte da cidade, 
depois de tantos desacertos 
praticados na sua gestão, que 
inclusive, dificultou o meu traba-

lho na pasta”, desabafou.
Gilberto Costa falou que 

sua passagem como Secretá-
rio de Esportes no governo 
Auricchio foi muito produtiva, 
tendo criado espaços como o 
CEFAT (Centro de Excelência 
em Formação de Atletas de São 
Caetano do Sul), os centros de 
treinamento de Judô, de Tênis 
de Mesa e de Taekwondo, as 
canchas de bocha, o clube de 
atletismo BM&FBOVESPA e a 
Reforma do Parque Aquático 
Carlos Bizzoto. “Fiz a parte boa 
do governo”, finalizou.

Sodré intensifica propostas para
a saúde de São Caetano do Sul

O candidato a vereador Sodré 
(PHS), vem sendo um dos nomes 
mais bem aceitos pela população 
de São Caetano. Na última terça-
-feira (23), em evento realizado 
com moradores do Bairro Nova 
Gerty, Sodré anunciou algumas 
propostas para a área da saúde 
no município.

A mais aplaudida pela po-
pulação foi a ampliação de ci-
rurgias na cidade, funcionando 
como uma central de cirurgias. 
“Atualmente as cirurgias de 
médio e grande porte são 
encaminhadas para fora do 
município, para serem reali-
zadas nos hospitais estaduais. 
Minha intenção é realizar o 
maior número de cirurgias 
dentro de São Caetano do Sul”, 

explicou Sodré.
Outra proposta bem aceita 

pelos presentes na reunião, em 
especial para a terceira idade, 
foi à ampliação das fisiotera-
pias e hidroterapias realizadas. 
Sodré disse que o número atual 
não atende à demanda existen-
te, trazendo uma espera para as 
pessoas que necessitam.

Outra proposta apresentada 
pelo candidato é a criação de 
uma equipe de neurocirurgia 
na cidade. “São Caetano do 
Sul não conta com esse tipo de 
auxílio para a população e os 
moradores saem do município 
para ter o benefício. Também 
vou lutar para a criação de uma 
central de especialidades mé-
dicas, equipada e centrada em 

atender toda a população em 
um só lugar, assim os pacien-
tes não precisarão se deslocar 
de um local para o outro para 
agendar ou ter seu atendimen-
to”, finalizou Sodré.

História - Sodré tem 28 
anos, é empresário e comer-
ciante na cidade de São Caeta-
no do Sul. Sua primeira eleição 
foi em 2012 e, aos 24 anos, foi 
o candidato jovem mais bem 
votado. Nos últimos anos in-
tensificou seus projetos sociais, 
foi presidente da juventude 
partidária por dois anos repre-
sentando São Caetano do Sul 
por todo o Estado. Hoje disputa 
uma das vagas para vereador na 
cidade com o intuito de renovar 
a Câmara Municipal.

Serra vai aumentar o 
investimento no esporte 

Paulo Serra e Celso Luiz de Almeida Rodrigo Sodré apresentou propostas para os moradores da cidade

Divulgação Divulgação

O candidato a prefeito de 
Santo André, Paulo Serra (PSDB), 
esteve reunido quinta-feira 
(25/08) com o presidente do 
Conselho Deliberativo do Espor-
te Clube Santo André, Celso Luiz 
de Almeida. Na oportunidade, 
reafirmou o compromisso de in-
crementar os recursos para esta 
área com o objetivo de atender 
um número muito maior de 
crianças e jovens, além de inves-
tir na formação de atletas.

“O esporte resgata a imagem 
da cidade. Um exemplo é o gi-
nasta Arthur Zanetti em São Cae-
tano. O Diego Hipólito teve um 
grande destaque na Olimpíada 
e é de Santo André, mas pouca 
gente sabe, pois ele treina em 
São Bernardo”, explicou Serra.

Para Paulo Serra, esporte, 
cultura e lazer são a política 
de melhor relação de custo/
benefício para uma cidade. O 
resultado é a melhoria da qua-
lidade de vida para todos. Por 
isso, o maior investimento deve 
ser feito na base. “Se a área de 
esportes tiver, por exemplo, 
mais R$10 milhões no orça-
mento, você tem um impacto 
positivo muito maior na redu-
ção de gastos com saúde. Hoje 
em dia secretário de esportes é 
só gestor de RH”, explicou.

Outra proposta é reestrutu-
rar os 14 campos de várzea que 
existem hoje em Santo André. 
Estes espaços terão gramado sin-
tético, vestiários e infraestrutura 
para receber crianças e idosos.

Divulgação

Orlando Morando

Morando 
prioriza 

geração de 
empregos

N a  s e g u n d a - f e i r a 
(22/08),  o candidato a 
prefeito do PSDB de São 
Bernardo, deputado Orlan-
do Morando, participou da 
inauguração do primeiro 
Centro de Pesquisa Apli-
cada da Toyota na América 
Latina, na fábrica de São 
Bernardo do Campo. 

“Fico fel iz  em saber 
que empresa como a To-
yota está investindo na sua 
planta em São Bernardo 
para modernização e, des-
ta forma, garantir postos 
de trabalho e futuro novos 
postos de trabalho. Este é 
o caminho que queremos 
para a nossa cidade. Cami-
nho do desenvolvimento. 
Vamos estabelecer uma 
política de incentivos fis-
cais para atrair e manter 
as empresas no município, 
investimento em tecnolo-
gia, bem como criação de 
incubadora de empresas”, 
disse Orlando Morando.

Na ocasião, Morando 
aproveitou a oportunidade 
e pediu ao vice-governa-
dor Márcio França, que 
também é secretário esta-
dual de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação, um plano 
emergencial com redução 
de ICMS para as montado-
ras permanecerem na cida-
de. O pedido foi endossado 
pelo presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos do 
ABC, Rafael Marques.

Após esse evento, Orlan-
do Morando também esteve 
nas ruas do Jardim Limpão, 
periferia de São Bernardo, pe-
dindo votos e levando as suas 
propostas aos moradores.

O PROS lançou na segunda-
-feira (22/8), as candidaturas 
a vereador que irão concorrer 
nas eleições. Na ocasião, os se-
cretários do PROS de Educação, 
Saúde, Esporte, Jovem, Idosos, 
Mulher, Multiculturalidade e 
Minorias e Social apresenta-
ram aos mais de 200 presentes 
propostas para a cidade.

 "Nossa missão é construir 
um futuro próspero. O novo 

está aqui. Fazemos parte desta 
mudança. Em 2013, Paulo Pi-
nheiro nos abraçou. Nós admi-
ramos o trabalho e a lealdade 
deste homem. É uma noite es-
pecial para mim. Há três anos 
atrás, iniciamos esse projeto 
com o vereador Jorge Salgado. 
Estamos motivados. Temos 
propostas para apresentar", 
disse o presidente municipal 
do PROS, Rogério Garcia.

Já o secretário-geral do 
PROS, Daniel Pastorin, des-
tacou a projeção do partido. 
"Conquistamos o Conselho 
Municipal da Pessoa com Defi-
ciência (COMPED), que elegeu 
Rogério Garcia como presiden-
te no último sábado. É uma 
demonstração de força e da 
importância do nosso grupo, 
o melhor que apoia Paulo Pi-
nheiro", concluiu.

PRoS faz lançamento dos seus candidatos a vereador
Karim Kahn

Evento foi realizado no Bairro Santa Paula

dr. Xavier 
lança sua 

campanha
neste sábado

O vereador de São Cae-
tano e candidato à reeleição 
Dr. Xavier lança sua cam-
panha neste sábado, às 15 
horas, no Ivan Buffet, na rua 
Bom Pastor, 182, no Bairro 
Osvaldo Cruz.
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Maria Gadú faz show do álbum
Guelã em São Caetano

Com seis anos de carreira, 
cinco CDs e dois DVDs, com 
mais de 760 mil cópias vendi-
das, a cantora e compositora 
Maria Gadú volta a São Caetano 
do Sul com show do seu último 
trabalho intitulado Guelã. A 
apresentação, que tem o apoio 
da Secretaria de Cultura da 
Prefeitura, ocorre no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho 
(Alameda Conde de Porto Ale-
gre, 840), neste sábado (27/8), 
a partir das 21 horas.

Seu terceiro álbum de 
estúdio traz um som mais 

intimista, de sonoridade inu-
sitada e marcada por muitas 
guitarras. O novo trabalho 
da cantora, que está dispo-
nível desde 18 de maio em 
plataformas digitais como o 
Deezer, o Spotify e o iTunes, 
é composto por 10 músicas 
inéditas e autorais.

Guelã, que significa gaivota 
em um dialeto crioulo do norte 
da América do Sul, tem a capa 
ilustrada pela foto de uma 
mulher alada da artista visual 
Catharina Suleiman, projeto 
gráfico de Luisa Corsini e pro-

dução assinada pela própria 
artista paulistana. Gadú tam-
bém assina a arte do disco em 
parceria com Lua Leça.

Os ingressos custam R$120 
(inteira), R$100 (promocional 
com 1kg de alimento) e R$60 
(meia). Entradas antecipadas 
estão sendo comercializadas 
pelo site www.compreingresos.
com e na bilheteria do Teatro, 
das 14 às 19 horas. Informa-
ções adicionais sobre o show 
podem ser obtidas na Secreta-
ria de Cultura, pelos telefones 
4232-1237 e 4232-1294.

orquestra de Santo andré 
apresenta dois concertos

Regente Natália Larangeira Cantora se apresenta no Teatro Paulo Machado

Divulgação/PSA Divulgação

A Orquestra Sinfônica realiza 
dois concertos no próximo fim 
de semana. No sábado, às 20h, 
o Teatro Municipal recebe tradi-
cional apresentação mensal. No 
programa, Wagner – abertura 
da ópera ‘O Navio Fantasma’, 
com regência de Abel Rocha; 
Mozart – concerto para trompa 
e orquestra n.4, com Vitor Ferrei-
ra, trompa e Natalia Larangeira, 
regente; Dvorak – Sinfonia n. 9 
Do Novo Mundo, com as regen-
tes Katarine Araujo e Mariana 
Meneses. Ingressos gratuitos 
distribuídos a partir das 19h na 

bilheteria do teatro, na Praça IV 
Centenário, s/n, Centro. Infor-
mações: 4433-0786. Dentro da 
Série Itinerante, a Orquestra 
volta a se apresentar no domin-
go, às 18h, no Colégio Singular. 
Sob a batuta do maestro Abel 
Rocha, e a participação de Vitor 
Ferreira, trompa, os músicos 
apresentarão Wagner – abertu-
ra da ópera ‘O Navio Fantasma’, 
Mozart – concerto para trompa 
e orquestra nº 4, e Dvorak – 
Sinfonia n. 9 Do Novo Mundo.

O endereço é Rua Álvares de 
Azevedo, 222, Centro. Grátis.

Show: Pedro e orquestra

Produtora responsável pelo 
inesperado sucesso de “Meu 
Malvado Favorito” (2010) 
e sua sequência de 2013, a 
Illumination tenta uma nova 
investida com a animação 
“Pets – A Vida Secreta dos Bi-
chos”, que tira sua onda com 

a atraente fantasia de que os 
bichos de estimação mantêm 
uma rotina de aventuras a par-
tir do momento em que seus 
donos saem de casa.

A narrativa é centrada em 
Max (voz de Danton Mello), um 
terrier que vive a vida que pe-

diu a Deus junto com sua dona, 
Katie. Como cachorro único, ele 
dispõe de todas as atenções, 
mimos e agrados e passa o dia 
esperando que ela volte. O pa-
raíso desaba quando ela chega 
em casa com outro cachorro, 
um vira-lata peludo e grandão, 

Duke (Tiago Abravanel).
Fora o ciúme, há o choque 

de personalidades – tudo o 
que Max tem de limpinho e 
mimado, Duke tem de espaço-
so e bagunceiro. O conflito vai 
provocar que os dois acabem 
na rua, sendo caçados tanto 

pelo controle de zoonoses, 
quanto por um bando de 
gatos malvados e uma ver-
dadeira quadrilha animal de 
rejeitados, comandados por 
um coelho, Bola de Neve (Luís 
Miranda). A Animação conta 
com versões em 3D.

Divulgação

Animais tem rotina de aventuras sozinhos em casa

Filme mostra o que os animais aprontam quando estão longe dos seus donos

universal Pictures lança animação
Pets - A vida secreta dos bichos

Festival de 
Risotos

Neste sábado, 27, o Luigi 
Restaurante fará um festival 
de Risotos com diversas 
opções de sabores por um 
valor único (R$39,90). Serão 
quatro pratos diferentes 
e o cliente pode compor 
com até três opções para 
degustar. O Festival estará 
disponível no horário de 
almoço e jantar apenas para 
clientes do salão. 

Os sabores disponíveis 
no festival são: Marguerita, 
Calabresa, Camarão e Luigi. 
“A ideia é que o cliente ex-
perimente até 3 opções pelo 
preço de um e pode compor 
da maneira que preferir”, 
concluiu Lucia Amorim, nu-
tricionista e proprietária do 
Luigi. O restaurante fica na 
Rua Amazonas, 1104. São 
Caetano do Sul. Informações 
e reservas: 4227-5002.

Divulgação

Pedro Mariano 
no Sesc

Santo André

No dia 27 de agosto, sá-
bado, às 21h, o cantor Pedro 
Mariano se apresenta no 
Teatro do Sesc Santo André. 
Filho da cantora Elis Regina 
e do músico Cesar Camargo 
Mariano, o artista interpre-
ta músicas que marcaram 
sua carreira, como "Lua pra 
Guardar", "A Medida da 
Paixão" e “Voz no Ouvido”.

Em 2014, Pedro Mariano 
lançou seu mais recente tra-
balho, o CD e DVD do show 
“Pedro Mariano e Orques-
tra”, cujo repertório inclui 
canções de Lulu Santos, Leni-
ne, Ana Carolina, Ivan Links, 
Jair Oliveira, entre outros. O 
projeto circulou por diversas 
capitais brasileiras e contou 
com a participação de or-
questras de cada cidade por 
onde passou. Os Ingressos: 
R$ 30,00 (inteira), R$ 15,00 
(aposentado, pessoa com 
60 anos ou mais, pessoa 
com deficiência, estudante 
e servidor de escola pública 
com comprovante), R$ 9,00 
(trabalhador do comércio de 
bens, serviços e turismo cre-
denciado no Sesc  e depen-
dentes). O Sesc Santo André 
fica na rua Tamarutaca, 302 
- Vila Guiomar - Santo An-
dré.  Telefone: 4469-1200. 
Estacionamento para o show 
(vagas limitadas):Credencial 
Plena – R$ 5 | Outros – R$ 9.

Os fãs de Elvis Presley gos-
tam sempre de sentir emo-
ção com um show tributo. 
Os detalhes, a dinâmica e a 
apresentação são diferenciais 
para evidenciar o legado do 
Rei. Por isso, o artista Elvinho, 
apresenta o espetáculo “Elvis in 
Concert – The Original Tribute”, 
na sexta-feira (26), às 21 horas, 
no Teatro Paulo Machado de 
Carvalho (Alameda Conde de 
Porto Alegre, 840).

O show contará com o apoio 
da sua Big Band, a orquestra 
“Remember the King”, onde 
juntos, irão reviver momentos 
emocionantes que marcaram 

a última turnê de Elvis. Neste 
show, serão apresentadas as 
canções que fizeram parte do 
set list de 1977. Como as belas 
canções “Hurt”, “Unchained-
Melody”, “If You Love Me”, 
entre outros hits.

Elvinho estará estreando no 
palco o mesmo traje usado por 
Elvis Presley em 77, o famoso 
“MexicanSundial”, confeccio-
nado especialmente pelo Gene 
Doucett, designer dos famosos 
macacões do Rei do Rock! Elvis 
sempre será lembrado por seu 
carisma, seu amor pela música 
e por seus fãs do mundo intei-
ro, os quais em muitas vezes, 

recebiam o retorno das inú-
meras cartinhas enviadas a ele.

Os ingressos para o setor 1 
custam R$ 120 (inteira), R$ 90 
(promocional) e R$ 60 (meia). 
Já para o segundo setor, R$ 100 
(inteira), R$ 70 (promocional) e 
R$ 50 (meia). Ingressos à venda 
pelos sites www.bilheteriaex-
press.com.br e www.elviselvi-
nho.com e, no Teatro somente 
no dia 26 de agosto, a partir das 
10 horas. Ingressos cobrados a 
partir de 1 ano. Mais informa-
ções sobre o espetáculo podem 
ser obtidas na Secretaria de 
Cultura, pelos telefones 4232-
1237 e 4232-1294.

Teatro Paulo Machado recebe tributo a Elvis Presley

Elvinho se apresentará com orquestra

Divulgação
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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

São Caetano registra quedas
acentuadas de índices criminais

Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foram divulgados dia 25

O êxito do maciço inves-
timento da Prefeitura de São 
Caetano do Sul no setor de 
Segurança, que teve como 
ponto alto o lançamento, em 
abril de 2014, do Programa Ci-
dade Segura, pode ser sentido 
pela população nas ruas da 
cidade e tem a comprovação 
de estatísticas estaduais. De 
acordo com dados referentes 
a julho da Secretaria de Segu-
rança Pública de São Paulo, 
divulgados na quinta-feira 
(25/8), a cidade apresentou 
vertiginosa queda em diversos 
índices criminais.

Os roubos de veículos, por 
exemplo, caíram bruscamente, 
na ordem de 40%, no com-
parativo entre julho do ano 
passado e o mesmo mês de 
2016. Em julho de 2015, foram 
registradas 35 ocorrências des-
se gênero no município, contra 
21 no mesmo período de 2016.

Os índices criminais de-
crescentes em São Caetano, 
ainda segundo o balanço 
do Estado, também fazem 
referências a roubos e furtos 
em geral. Em julho de 2015, 

GCM tem papel preponderante no combate ao crime na cidade

Mainary Nascimento

foram registrados 107 roubos 
em geral, contra 56 no mesmo 
período de 2016, queda de 
47,66%. Já os furtos em geral 
caíram 28,23%, se compara-
dos julho do ano passado com 
o mesmo mês deste ano (124 
e 89, respectivamente).

Programas e ações - O Pro-

grama Cidade Segura engloba 
16 itens, sendo que, 14 deles, 
estão em plena execução, 
como a Atividade Delegada e 
a Atividade Diferenciada, em 
que a Administração Muni-
cipal paga para que policiais 
militares e guardas civis muni-
cipais atuem em dias de folga; 

renovação e ampliação da fro-
ta da Guarda Civil Municipal 
(GCM); reforma de delegacias 
e bases da PM; e concessão 
de auxílio financeiro para a 
manutenção das corporações 
estaduais (Polícia Militar e 
Polícia Civil) na cidade.

Outras ações impactantes 

agregadas ao Cidade Segura 
foram a reforma completa do 
prédio da GCM; a aquisição de 
200 pistolas semiautomáticas 
e renovação do uniforme da 
Guarda; e a construção de 
uma base fixa de segurança na 
entrada da cidade, na Avenida 
Guido Aliberti.

Aberta a 1ª delegacia de
defesa da Mulher 24h

A 1ª Delegacia de Defesa da Mulher funcionará durante toda a semana

Divulgação

O governador Geraldo Alck-
min abriu segunda-feira, 22, 
a 1ª Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) que passará 
a funcionar 24 horas por dia, 
durante os sete dias da sema-
na. A inauguração do plantão 
contou com a participação do 
secretário da Segurança Públi-
ca, Mágino Alves Barbosa Filho.

A ampliação do atendimen-
to da delegacia especializada 
com os plantões 24 horas, 
inclusive aos finais de semana, 
foi possível graças a um reforço 

de efetivo policial. Duas delega-
das, formadas no último dia 16, 
foram destinadas à unidade.

Os plantões noturnos da 
1ª DDM funcionarão das 20h 
às 8h, com quatro equipes 
compostas por delegado, in-
vestigadores e escrivão. Aos 
sábados e domingos serão 
dois turnos: das 8h às 20h e 
das 20h às 8h. A delegacia fica 
na Rua Bittencourt Rodrigues, 
200, Sé. A responsável pela 
unidade é a delegada Giovan-
na Valenti Clemente. 

A Secretaria de Saúde de São Caetano 
do Sul alerta que algumas pessoas que es-
tão com familiares internados no Hospital 
Municipal Maria Braido receberam nesta 
semana telefonemas de golpistas. O gol-
pe consiste em um contato telefônico 
feito por um suposto médico ou médica 
que, após se identificar como o médico 
responsável pelo setor onde o paciente 
está internado, solicita uma transferência 
em dinheiro para uma conta bancária a 
fim de cobrir custos com cirurgias ou exa-
mes. Fique atento, trata-se de um golpe 
muito bem elaborado para que, em um 
momento de fragilidade, possam roubar 
o seu dinheiro.

GOSTARíAMOS DE RESSALTAR:

1) NOSSO HOSPITAL NUNCA ENTRARÁ 
EM CONTATO TELEFÔNICO PARA PROVER 
DADOS SOBRE O CASO DO PACIENTE EM 
QUALQUER MOMENTO. TODAS AS INFOR-
MAÇÕES SÃO FORNECIDAS EM BOLETIM 
MÉDICO NO SETOR ONDE O PACIENTE SE 
ENCONTRA INTERNADO;

2) TODOS OS SERVIÇOS PRESTADOS 

PELO SUS SÃO GRATUITOS, OU SEJA, 
O COMPLEXO HOSPITALAR DE SÃO 
CAETANO DO SUL NUNCA SOLICITARÁ 
DEPÓSITO BANCÁRIO PARA QUALQUER 
TRATAMENTO;

3) QUALQUER CONTATO TELEFÔNICO 
SUSPEITO OU DÚVIDAS, PEDIMOS PARA 
QUE ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE 
COM A NOSSA DIRETORIA, PARA ENTÃO 
DARMOS O SUPORTE NECESSÁRIO.

Devido a riqueza de detalhes sobre 
os pacientes, iniciou-se uma sindicância 
via Corregedoria Municipal na quinta-
-feira (25/8) para apuração interna. Em 
paralelo, um Boletim de Ocorrência (BO) 
foi lavrado no 2º Distrito Policial (DP) de 
São Caetano. Os trabalhos acontecem em 
parceria com a Polícia Civil.

Para mais informações e esclareci-
mentos, a Secretaria Municipal de Saúde 
de São Caetano disponibiliza o telefone 
4228-8018 e a própria sede da Diretoria 
(Rua São Paulo, 1.840, 4º andar, Bairro 
Santa Paula). Comunicados sobre o golpe 
foram afixados no Complexo Hospitalar 
para orientar usuários e seus familiares.

Secretaria de Saúde de
São Caetano alerta sobre golpe
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