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A saúde pública é o maior de-
safio de um gestor no Brasil. Os 
problemas são muitos e se reno-
vam. Em São Caetano, o governo 
Paulo Pinheiro lançou programas 
inovadores que já são referência 
para outros municípios. 
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S.Caetano
O candidato a prefeito de 

São Caetano do Sul Fabio Pa-
lacio (PR) percorreu a Rua 
Visconde de Inhaúma. Palacio 
conversou com moradores e 
comerciantes do local e apre-
sentou suas propostas.

Pág. 05

Banda ao vivo, bailarinos, 
efeitos pirotécnicos, elevado-
res de palco e vídeos especiais 
são apenas alguns dos diversos 
efeitos que o público do ABC 
irá conferir no espetáculo Tri-
buto ao Rei do Pop.

Música

Festa Italiana recebeu 
grande público em SCS

Cantor Jerry Adriani emocionou o público no encerramento da festa

Com sucesso e excelente 
público, o prefeito de São Cae-
tano do Sul, Paulo Pinheiro, e 
o cônsul-geral da Itália em São 
Paulo, Michele Pala, pela pri-
meira vez na cidade, fecharam 
na noite de domingo (28/8) a 
24ª Festa Italiana, maior evento 
gastronômico do Grande ABC. 
Realizada pela Prefeitura nos 
quatro fins de semana de agos-
to no Bairro Fundação, a tradi-
cional festa ocorreu próximo a 
Paróquia São Caetano (Praça 
Comendador Ermelino Mata-
razzo). Jerry Adriani emocionou 
ao cantar Ave Maria em forma 
de oração e finalizou o show 
animado com uma espetacular 
queima de fogos. Página 4

Candidato atacou o ex-prefeito

Gilberto Costa critica 
verticalização feita 
por José Auricchio 

Para o candidato a prefeito 
Gilberto Costa (PEN), de São 
Caetano, o município hoje sofre 
uma crise por conta da vertica-
lização desenfreada ocorrida 
no governo do ex-prefeito José 
Auricchio. Os principais proble-
mas apontados pelo candidato 
do PEN estão principalmente 
no trânsito, no impacto sobre 
a eficiência das empresas, na 
sobrecarga do sistema de sa-
neamento básico e na emissão 
de poluentes no ar, que afetam 
diretamente a saúde da popula-
ção. “A verticalização da cidade 
tem nome: José Auricchio e 
tende a piorar nos próximos 
anos, caso não sejam adotadas 
políticas eficientes". Página 5

Robson de Almeida/PMSCS

Prefeitura de São Caetano
homenageia atletas olimpícos

Maicon Siqueira falou sobre o apoio da Prefeitura à prática esportiva

O Palácio da Cerâmica, 
sede do poder Executivo, 
sentiu na manhã de segunda-
-feira (29/8) um gostinho do 
que foram os Jogos Olímpi-
cos do Rio de Janeiro que 
aconteceram em agosto. Em 
evento realizado no local, a 
Prefeitura de São Caetano 
homenageou os 29 atletas da 
cidade que participaram das 
Olimpíadas representando o 
Brasil em cinco modalidades 
(Atletismo, Handebol, Ginás-
tica Artística, Taekwondo e 
Tênis de Mesa).

Entre os homenageados 
estavam os medalhistas olím-
picos Arthur Zanetti (Prata – 
Ginástica Artística) e Maicon 
Siqueira (Bronze – Taekwondo) 
que foram agraciados com 
placa comemorativa. Página 3

Alckmin autoriza abertura de 
concurso para a Polícia Militar

O governador Geraldo Alck-
min autorizou a abertura de 
concurso para preenchimento 
de 5,4 mil vagas para soldado 

de 2ª Classe da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo. A remune-
ração inicial para o cargo é de 
R$ 2.357,76, além do adicional 

de insalubridade de R$ 571,51. 
O provimento do efetivo deverá 
ocorrer em duas etapas, maio 
e novembro de 2017. Página 4

Concurso é para preenchimento de 5,4 mil vagas para soldado de segunda classe

Du Amorim

Eleições
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impressão feita
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Pinheiro recebe apoio do 
deputado Arnaldo Faria de Sá

Câmara aprova criação do Arquivo Público 

Ponto de Vista

O Senado Federal, em uma manobra 
regimental, chancelada pelo presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Ricardo 
Lewandowski, rasgou a Constituição da 
República ao fracionar o julgamento do 
impeachment, mediante o expediente 
do destaque de votação. Essa é a afir-
mação do advogado Marcelo Gurjão 
Silveira Aith, especialista em Direito 
Eleitoral e Público da Aith Advocacia.

“O texto constitucional, expressa 
e claramente, determina que o Presi-
dente da República ao ser condenado 
por crime de responsabilidade, por 
decisão de dois terços dos votos do 
Senado Federal, perderá o cargo, com 
inabilitação, por oito anos, para o exer-
cício de função pública, sem prejuízo 
das demais sanções judiciais cabíveis.   
Ou seja, a lei suprema do país esta-
belece que a condenação terá como 

consequência a imposição de ambas as 
penas, sendo uma aberração jurídica 
decidir de forma diversa”.

Segundo o especialista, a manobra 
consistiu em dividir a votação em dois 
pontos: a) à perda do cargo; e b) inabili-
tação, por oito anos, para o exercício de 
função pública, sem prejuízo das demais 
sanções judiciais cabíveis. “Portanto, a 
decisão do Presidente Lewandowski em 
separar a perda do cargo, da inabilita-
ção para o exercício de função pública, 
confere uma interpretação, totalmente, 
contrária ao espírito do parágrafo único 
do artigo 52 da Constituição da Repúbli-
ca.   Em verdade, deu maior relevância 
jurídica ao Regimento Interno do Sena-
do e a Lei nº 1079/59 (Trata do Crime 
de Responsabilidade) em detrimento 
da Constituição”.

Com essa decisão, a ex-presidente 

Dilma Rousseff, embora condenada 
por crime de responsabilidade por 
ferir a constituição, poderá exercer 
função pública, por exemplo, ser se-
cretária municipal. “Uma aberração 
jurídica para dizer o menos, repita-
-se, chancelada pelo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal Ricardo 
Lewandowski”, conclui Marcelo Aith.

ABC Político

“Organizar e revigorar. 
Esse é um trabalho primor-
dial a ser feito na Educação 
de São Caetano”, afirma 
Gilberto Costa, candida-
to a prefeito pelo PEN51.
Em seu Plano de Governo, 
constam propostas como a 
municipalização completa 
da rede, a revitalização de 
todas as unidades escolares, 
a valorização do profissional 
da área, a entrega de cartão 
para compra de uniforme, a 
garantia de período integral 
a todos que precisarem e a 
criação de uma nova escola 
de idiomas, entre outras.

Para organizar e moder-
nizar o setor, Gilberto quer 
reformar todas as escolas e 

garantir a municipalização 
integral do ensino público 
na cidade. “A proposta é que 
todas as crianças e jovens 
de São Caetano tenham 
o mesmo padrão na Edu-
cação, e que esse padrão 
seja lá em cima. Por isso, as 
escolas precisam ter suas 
dependências impecáveis, 
com instalações e equipa-
mentos modernos. Além 
disso, ainda temos 10 esco-
las estaduais. Vamos muni-
cipalizar todas,”, explica.

Outra ação importante é 
a oferta de período integral 
a todas as famílias, com 
orientação pedagógica e 
oferta de atividades espor-
tivas, artísticas e culturais. 

O candidato a Prefeitura 
de São Caetano José Auric-
chio participou nesta semana 
de reuniões com candidatos 
a vereador da sua coligação. 
Na quarta-feira, dia 31, Auric-
chio esteve no bairro Santa 
Maria, junto com o candidato 
a vereador Tite Campanella 
e aproveitou para falar dos 
seus projetos para a Terceira 
Idade de São Caetano. No 
mesmo dia, acompanhado 

da vereadora e candidata à 
reeleição, professora Magali 
(PSD), o candidato conversou 
com um grupo de moradores 
do bairro Olímpico. Os temas 
Educação e inclusão na rede 
municipal de ensino foram os 
mais abordados. Na quinta-
-feira (01) à noite, Auricchio 
participou da inauguração do 
comitê do Olyntho Voltarelli, 
candidato a vereador pelo 
PSDB, no bairro Santa Paula.
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O prefeito de São Caetano 
do Sul, Paulo Pinheiro (PMDB), 
recebeu na noite de sábado 
(27/8), durante a 24ª Festa 
Italiana, no Bairro Fundação, 
o apoio do deputado federal 
Arnaldo Faria de Sá (PTB) à sua 
reeleição ao Palácio da Cerâmi-
ca. Ao lado dos candidatos a vi-
ce-prefeito Jorge Salgado (PTB) 
e a vereador Airton Lauriano 
(PRB), Pinheiro enfatizou em 
entrevista ao jornalista Leandro 
Amaral que o deputado Faria de 
Sá é um amigo leal de muitos e 
muitos anos.

A Câmara Municipal de 
São Caetano do Sul votou na 
terça-feira, 30, em primeira e 
segunda discussões, projeto 
de lei da Prefeitura Municipal 
que dispõe sobre a criação do 
Arquivo Público Municipal de 
São Caetano do Sul, define as 
diretrizes da Política Municipal 
de Arquivos Públicos e Privados 
e cria o Sistema Municipal de 
Arquivos (Sismarq). Para isso 
foram realizadas sessões or-
dinária e extraordinária. Após 
ser aprovado em primeira dis-

cussão na sessão ordinária, o 
projeto foi discutido, em sessão 
extraordinária, e também apro-
vado em segundo turno.

Sessão Ordinária - Além 
do projeto de lei do Executivo, 
também foram discutidos e 
votados quatro projetos dos ve-
readores da Casa. Para primeiro 
turno, foram apreciados os pro-
jetos dos vereadores Flávio Rs-
tom, que institui o estímulo ao 
descarte, ambientalmente ade-
quado, de filmes de radiografia 
usados nos hospitais, clínicas e 

demais instituições médicas, si-
tuados no município, e de Paulo 
Bottura, que institui o estímulo 
ao Banco de Marca-Passos na 
cidade. Ambos foram aprova-
dos. Em segundo turno, foram 
votados e aprovados os proje-
tos destinados à rede municipal 
de ensino. O da vereadora 
Professora Magali, institui o 
incentivo à aprendizagem do 
jogo de xadrez; o do vereador 
Éder Xavier, institui o estímulo 
à realização de teste vocacional 
para os alunos do 9º ano.

Sessão foi bem rápida

Arnaldo, Lauriano e Paulo Pinheiro na Festa Italiana

Divulgação

Senado “rasga” a Constituição Federal
ao fracionar a decisão sobre impeachment

No primeiro debate elei-
toral entre os candidatos a 
prefeito de São Caetano do Sul, 
promovido na noite de terça-
-feira (30/8) pela 40ª Subseção 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), em sua sede no 

Bairro São José, Auricchio 
(PSDB) fugiu do confronto 
direto com Paulo Pinheiro 
(PMDB). Ao longo do terceiro 
bloco, com a opção de esco-
lher o atual chefe do Executivo 
para fazer a sua pergunta, Au-

Paulo Pinheiro diz que
Auricchio fugiu do debate na OAB

ricchio resolveu direcionar-se 
à postulante Sara Jane (REDE).

Paulo Pinheiro disse: "Os 
sorteios não me deram a opor-
tunidade de indagá-lo. Quan-
do ele pôde fazer isso, fugiu. 
Mas, perguntaria, por exemplo: 
Candidato, no seu governo 
houve queda de arrecadação 
e, mesmo assim, o senhor não 
fez nenhum movimento diante 
da possibilidade de perdermos 
a Transpetro. Sua omissão 
ainda quebrou São Caetano, 
com a dívida de R$ 263,5 mi-
lhões. Já minha postura foi 
diferente, proativa, de articular 
pela permanência da nossa 
segunda fonte de arrecadação, 
o conseguimos. Fiz um plano 
para a atração de empresas. 
Trouxemos a Abramo, entre ou-
tras. Destravei a construção do 
Hospital São Luiz, com incenti-

vos fiscais. O senhor quer voltar 
a ser prefeito para quebrar a 
cidade de novo?"

Também citou a evolução 
dos serviços públicos. "Nesta 
época de campanha, todos pro-
metem. Porém, quando chegam 
lá (Prefeitura), não cumprem. 
Nós avançamos em todas as 
áreas. Destaco que somos a cida-
de mais segura do Brasil, segun-
do a revista Exame. Conjunto de 
ações resultou na queda de até 
70% dos indicadores criminais.

Debate - Em cinco blocos, 
candidatos e temas foram sor-
teados em urnas separadas. Com 
direito a pergunta, resposta, 
réplica, tréplica e considerações 
finais, assuntos vitais como 
Esportes, Meio Ambiente, Mobi-
lidade Urbana, Saúde, Educação 
e Cultura e Assistência Social 
percorreram o debate da OAB.

Auricchio, Sara Jane e Paulo Pinheiro durante o debate

Fone: 4224-7070
Fax: 4224-7073

Rua Amazonas, 944
Santo Antônio

São Caetano do Sul

Funcionamento:
Seg. a Sexta: 08hs às 18hs

Sábado: 08hs às 13hs

www.farmaciamontealegre.com.br
E-mail: farmaciamontealegre@terra.com.br        

Farmácia Monte Alegre

Farmácia
Monte Alegre

Alopatia e 

Homeopatia

Karim Kahn

Divulgação

Gilberto fala em  
revigorar o sistema 

público de ensino

Auricchio participa 
de reuniões com 

moradores

Candidato visitou escolas de São Caetano do Sul

Auricchio com apoiadores da sua campanha a prefeito

Divulgação

Reprodução/Facebook
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Paulo Pinheiro tira a Saúde
de São Caetano da UTI

Prefeito lançou programas inovadores, que já são referência para outros municípios

A saúde pública é o maior 
desafio de um gestor no Brasil. 
Os problemas são muitos e se 
renovam, o que requer máxima 
dedicação dos governantes. Em 
São Caetano, a administração 
passada instalou o caos no setor, 
com falta de medicamentos, 
longas filas de atendimento 
(consultas marcadas para mais 
de um ano) e até falta de lençóis 
e papel higiênico nos hospitais.

Esta situação começou a 
mudar no governo Paulo Pi-
nheiro. Além de resolver pro-
blemas estruturais, o prefeito 
lançou programas inovadores, 
que já são referência para ou-
tros municípios. 

“Como médico, sei que o 
paciente precisa ser tratado 
com terapia e medicamen-
tos, mas, acima de tudo, com 
carinho, atenção e respeito”, 
afirma Paulo Pinheiro. Deste 
conceito disseminado pelo 
prefeito é formada a base da 
melhora dos serviços.

Paulo Pinheiro corrigiu uma 
distorção histórica provocada 
pela invasão de munícipes de 
fora aos hospitais da cidade 
e priorizou o morador de São 
Caetano nos atendimentos de 
Saúde. São 12 ações exclusivas.

Entre os destaques estão o 
Programa Terceiro Turno, que 
amplia o horário de funciona-
mento das UBSs para até as 

Prefeito Paulo Pinheiro acompanhou o atendimento aos moradores da cidade

23h. Já está em vigor na UBS 
Nair Spina Benedicts, no Bairro 
Oswaldo Cruz, no Centro Poli-
clínico Gentil Rstom, no Bairro 
Nova Gerty, e na UBS Amélia 
Richard Locatelli, no Bairro 
Santa Maria.

Dentro do Terceiro Turno do 
Centro Policlínico Gentil Rstom 
funciona o Programa Especialis-
ta Perto de Você. São oferecidas 
consultas médicas nas cinco es-
pecialidades de maior demanda 
em São Caetano: Dermatologia 
(segunda-feira), Cardiologia 

(terça-feira), Otorrinolaringo-
logia (quarta-feira), Ginecologia 
e Obstetrícia (quinta-feira) e 
Neurologia e Neurocirurgia 
(sexta-feira). Sem necessidade 
de marcar consulta.

Com os mutirões da Saúde, 
vertente do Programa Fila 
Zero, nenhum morador de São 
Caetano precisa esperar mais 
de um mês por uma consulta. 
É realizado no terceiro sábado 
de cada mês, no Hospital São 
Caetano. Em 14 edições, já 
foram realizados mais de 30 

mil atendimentos.
Destaque também para o 

investimento em tecnologia de 
ponta, o que tem feito muitos 
moradores abandonar o con-
vênio particular. Paulo Pinheiro 
firmou parceria com a Fundação 
Instituto de Pesquisa e Estudo de 
Diagnóstico por Imagem (Fidi) 
para os laudos serem emitidos 
no formato digital, o que dá 
mais agilidade e precisão aos 
resultados de exames.  Com a 
iniciativa, São Caetano passou 
a ser a primeira cidade do Brasil 

a ter a rede municipal de Saúde 
100% conectada.

Outro ganho significativo 
para os pacientes é o convê-
nio firmado neste ano entre 
a Prefeitura e o Hospital Be-
neficência Portuguesa para 
a realização de ressonâncias 
magnéticas e ultrassons com 
Doppler, que agora saem de 
graça aos munícipes. E foram 
comprados novos tomógrafo, 
para o Hospital de Emergências 
Albert Sabin, e ultrassom, para 
o Hospital São Caetano.

Prefeitura homenageia
atletas olimpícos da cidade

O Palácio da Cerâmica, 
sede do poder Executivo, sen-
tiu na manhã de segunda-feira 
(29/8) um gostinho do que 
foram os Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro que acontece-
ram em agosto. Em evento 
realizado no local, a Prefeitura 
de São Caetano homenageou 
os 29 atletas da cidade que 
participaram das Olimpíadas 
representando o Brasil em 
cinco modalidades (Atletismo, 
Handebol, Ginástica Artística, 
Taekwondo e Tênis de Mesa).

“Esporte para nós é mais 

que investimento, é compro-
misso assegurado em todos 
os níveis. Desde o esporte 
amador, passando pelo Pro-
grama Esportivo Comunitário 
e chegando ao Alto Rendi-
mento, que há gerações nos 
dá orgulho e conquistas”, disse 
o prefeito Paulo Pinheiro ao 
saudar os atletas.

Entre os homenageados 
estavam os medalhistas olím-
picos Arthur Zanetti (Prata – 
Ginástica Artística) e Maicon 
Siqueira (Bronze – Taekwondo) 
que foram agraciados com pla-

ca comemorativa e reconhece-
ram os avanços e o apoio da 
Prefeitura na prática esportiva. 
“É muito importante o incen-
tivo que recebemos da Prefei-
tura e, em breve, com nosso 
novo Centro de Treinamento 
a tendência é solidificarmos 
ainda mais a excelência”, disse 
Zanetti, que além do segundo 
lugar na Rio-2016 foi ouro em 
Londres-2012. “A estrutura 
física e técnica que recebemos 
de São Caetano é fundamental 
para as conquistas”, afirmou 
Maicon Siqueira.

Operação Cata-Treco 
percorre bairros

Caminhões de descarte passarão em toda cidade Atletas representaram o Brasil em cinco modalidades diferentes

Divulgação Robson de Almeida/PMSCS

A Prefeitura Municipal de 
São Caetano do Sul por meio 
da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos percorre-
rá até o dia 30/9 todos os 
bairros do município para 
recolher objetos descartados 
pela população, como par-
te da Operação Cata-treco. 
Nesta semana, o Cata-Treco 
percorreu o Bairro Prosperi-
dade, o Bairro Fundação e a 
região central da cidade. Os 
veículos da Prefeitura estarão 
nos bairros das 8h às 16h.  
Mais informações podem ser 

obtidas pelos telefones 4221-
1177 e 4221-2050.

A Operação Cata-treco 
prosseguirá até o fim de se-
tembro com a seguinte pro-
gramação por bairro: 5 e 6/9 
– Bairro Santa Paula/Bairro 
Santo Antônio; 8 e 9/9 – Bairro 
Cerâmica; 12 e 13/9 – Bairro 
São José; 14,15 e 16/9 – Bairro 
Jardim São Caetano e Bairro 
Mauá; 19 e 20/9 – Bairro Nova 
Gerty;  1,22 e 23/9 – Bairro 
Boa Vista e Bairro Santa Maria 
e 28,29 e 30/9 – Bairro Olím-
pico e Bairro Oswaldo Cruz.

O incentivo à capacitação 
continuada dos educadores 
de São Caetano é uma das 
marcas da rede municipal da 
cidade. Mais uma mostra des-
te compromisso da Prefeitura 
com a qualidade do ensino 
sulsancaetanense pode ser 
vista no sábado (27/8), com 
a realização do Congresso de 
Educação dos Ensinos Funda-
mental e Médio, no Cecape, 
no Bairro Barcelona. O evento 
organizado pela equipe do 
Cecape teve como tema 
"Educação Transformando 
a Sociedade" e contou com 
palestras e oficinas voltadas 
às equipes gestoras e profes-
sores das escolas municipais 
de Ensino Fundamental e 
Médio. O objetivo foi pro-
mover a reflexão para a uma 
educação justa e eficaz na 
construção de um mundo 
melhor, contemplando as 
áreas de Ciências, Tecnologia 
e Sociedade.

Programação - O Con-
gresso foi  aberto com 
uma palestra de Dalmir 
Sant'Anna, mestre em Ad-
ministração de Empresas, 
pós-graduado em Gestão 
de Pessoas, bacharel em Co-
municação Social e mágico 
profissional. De forma dinâ-
mica e animada, o professor 
Dalmir buscou motivar o 
público a sempre fazer mais 
em sua rotina diária.

Os educadores de São 
Caetano que participaram 
do Congresso puderam es-
colher entre sete oficinas 
diferentes: Fotografia para 
Documentação Pedagógica, 
Fonoaudiologia em Benefício 
da Aprendizagem, Prata da 
Casa: Atuação Docente e a 
Práxis Criadora, Tecnologia e 
Raciocínio Lógico - Tecnolo-
gia e Raciocínio Lógico NXT; 
Música na Escola, e O Univer-
so Psicológico do Aluno e o 
Ambiente Familiar.

Congresso 
da Educação 
aconteceu no 

Cecape

A Escola Municipal de Idio-
mas Paulo Sérgio Fiorotti está 
completando 55 anos e, para 
celebrá-los, a Fundação Pró-Me-
mória de São Caetano preparou 
a mostra virtual Escola Muni-
cipal de Idiomas: cultivando 
línguas, culturas e aprendizados. 
A exposição ficará em destaque 
no site da instituição (www.fpm.
org.br) até o dia 30.

No dia 1º de setembro de 
1961, por meio do decreto n° 
1.297, foi criado o Curso Mu-
nicipal de Línguas, que, apesar 
do tímido começo, tinha um 

objetivo inédito e grandioso 
para a cidade: oferecer aos 
munícipes a formação em uma 
língua estrangeira, o inglês, e 
também o aperfeiçoamento 
da língua portuguesa, de forma 
gratuita. Atualmente, são aten-
didos cerca de 4 mil alunos, 
sob a direção da professora 
Romana Gesuele Pereira.

A Escola Municipal de Idio-
mas Paulo Sérgio Fiorotti ofe-
rece aos moradores da cidade 
cursos de Inglês, Espanhol, 
Francês, Alemão, Italiano e 
Português. Há turmas especiais 

para a Terceira Idade, num estí-
mulo da administração munici-
pal para que pessoas de todas as 
idades continuem aprimorando 
seus conhecimentos.

A partir de fotos do Centro 
de Documentação Histórica e 
da própria Escola de Idiomas, 
a mostra virtual tem o objetivo 
de abordar não só o aspecto 
histórico, mas também regis-
trar seu crescimento, e sua 
atuação enquanto instituição 
educacional, social, profissio-
nal e cultural. Informações  
pelo telefone 4223-4780.

Pró-Memória celebra aniversário da Escola de Idiomas
Acervo/Fundação Pró-Memória

Divulgação

Pelo segundo ano con-
secutivo a praça Di Thiene 
será o palco da celebração 
do dia Mundial de Prevenção 
do Suicídio. Uma iniciativa 
do CVV São Caetano do Sul. 
Há 36 anos prestando apoio 
emocional gratuito, no dia 
10, estará realizando blitz 
nos faróis da Av. Goiás X R. 
Augusto de Toledo. Haverá 
uma intervenção artística 
com música e performance 
teatral interagindo com a 
comunidade. Distribuição da 
Cartilha Falando Abertamen-
te Sobre o Suicídio e laços 
amarelos serão feitos pelos 
voluntários do CVV.

Neste ano em parceria 
com a PMSCS o Centro 
Digital estará sendo ilumi-
nado de amarelo, dando 
destaque ao evento.

Setembro 
Amarelo

Membros da escola de línguas comemoram Jubileu de Prata
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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 encerra festa italiana
com sucesso e grande público

Festa aconteceu nos quatro finais de semana de agosto

Com sucesso e excelente 
público, o prefeito de São 
Caetano do Sul, Paulo Pinhei-
ro, e o cônsul-geral da Itália 
em São Paulo, Michele Pala, 
pela primeira vez na cidade, 
fecharam na noite de domin-
go (28/8) a 24ª Festa Italiana, 
maior evento gastronômico 
do Grande ABC. Realizada pela 
Prefeitura nos quatro fins de 
semana de agosto no Bairro 
Fundação, a tradicional festa 
ocorreu próximo a Paróquia 
São Caetano (Praça Comenda-
dor Ermelino Matarazzo).

Pinheiro e Pala jantaram jun-
tos na barraca do Fundo Social 
de Solidariedade e conversaram 
sobre projetos futuros. Na sole-
nidade de encerramento, foram 
executados os hinos nacionais 
italiano e brasileiro e de São 
Caetano e obedecido um minu-
to de silêncio em memória das 
vítimas do terremoto na região 
central da Itália. Jerry Adriani 
emocionou ao cantar Ave Maria 
em forma de oração e finalizou 
o show animado com uma espe-
tacular queima de fogos.

O chefe do Executivo pre-
senteou o diplomata com uma 
miniatura do santo São Caeta-

Barraca da Creche Zilda Natel serviu a tradicional fogazza

Divulgação

no, oferecida pela Fundação 
Pró-Memória. "Esse é um 
pouquinho da nossa história, 
dos imigrantes que fundaram 
o nosso município e que con-
tinuam vindo para cá, sendo 
recebidos sempre de braços 
abertos. Quero reverenciar o 
povo italiano e os voluntários, 
essas pessoas abnegadas. A 

nossa gratidão a todos vocês. É 
essa união que faz da nossa São 
Caetano uma cidade cada vez 
mais fraterna e gostosa de se 
viver. Encerramos mais uma vez 
com o dever cumprido. Uma 
noite gostosa para a família 
sulsancaetanense, com segu-
rança, ótima comida, música de 
qualidade e muitos, mas muitos 

amigos", destacou o prefeito.
Pala se sentiu em um peda-

cinho da Itália e elogiou a Festa 
Italiana. "Nossos corações estão 
com as quase 300 famílias que 
perderam a vida na Itália. São 
dias tristes. Mas, o evento nes-
sa praça, com as bandeiras das 
nossas nações irmãs juntas, im-
pressionou bastante. Fiquei mais 

emocionado ainda em saber 
que todas essas barracas juntas 
fazem um trabalho solidário in-
crível, que vai ajudar muitas pes-
soas. Estamos estudando uma 
parceria para ofertar o ensino 
do italiano, da cultura da língua. 
São Caetano é um dos lugares do 
Brasil que tem mais italianidade. 
Obrigado pela hospitalidade."

Alckmin autoriza abertura de 
concurso para a Polícia Militar

O governador Geraldo Alck-
min autorizou a abertura de 
concurso para preenchimento 
de 5,4 mil vagas para soldado 
de 2ª Classe da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo. A remune-
ração inicial para o cargo é de 
R$ 2.357,76, além do adicional 
de insalubridade de R$ 571,51. 
O provimento do efetivo deverá 
ocorrer em duas etapas, maio e 
novembro de 2017.

Após aprovados em todas as 
etapas do concurso, os alunos 
passarão pelo Curso Superior 

de Técnico de Polícia Ostensiva 
e Preservação da Ordem Pública, 
com duração média de um ano, 
na Escola Superior de Soldados.

O curso confere ao forman-
do o grau de técnico de nível 
superior em Polícia Ostensiva e 
Preservação da Ordem Pública.

Requisitos - Para concorrer, 
é necessário ser brasileiro, ter 
concluído o Ensino Médio, es-
tar em dia com as obrigações 
eleitorais e militares, ter entre 
17 e 30 anos, além de não pos-
suir antecedentes criminais. A 

altura mínima é 1,60 m para ho-
mens e 1,55 m para mulheres.

É preciso ser habilitado em 
qualquer categoria da Carteira 
de Motorista entre “B” e “E”. Se 
for agente público, não pode ter 
respondido ou estar responden-
do a processo administrativo.

Os candidatos serão avalia-
dos em uma prova escrita, com 
questões objetivas, e redação. 
Os aprovados passarão por 
teste físico para verificar o con-
dicionamento físico, além de 
exames de saúde e psicológico.

Desemprego no
ABC fica estável

Números são da Pesquisa de Emprego e Desemprego do Dieese Concurso é para preenchimento de 5,4 mil vagas para soldado de segunda classe

Divulgação

O índice de desemprego 
no ABC registrou relativa 
estabilidade em julho, pelo 
segundo mês seguido, pas-
sando de 16,9% para 16,8%. 
Na análise por setores, a In-
dústria de Transformação foi 
o destaque, com geração de 
10 mil postos de trabalho. Os 
números constam da Pesqui-
sa de Emprego e Desemprego 
(PED), realizada pela Funda-
ção Seade e pelo Dieese, em 
parceria com o Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC, 
divulgada quarta-feira (31) 
na sede da entidade.

O total de desempregados 
nas sete cidades em julho foi 
estimado em 240 mil pessoas, 
3 mil a menos em relação ao 
mês anterior. O resultado foi 
influenciado pela redução de 
0,6% da População Economi-
camente Ativa (PEA), com 9 
mil pessoas deixando a força 
de trabalho da região, ante 
uma queda de 0,5% do nível 
de ocupação (eliminação de 
6 mil postos de trabalho). 
“Apesar de pequena, essa 
redução do número de de-
sempregados no ABC é uma 
notícia positiva, mesmo com 
a diminuição dos ocupados. 
Ainda assim, ainda é um 
pouco precipitado falarmos 
em recuperação”, afirmou 
César Andaku, economista 
do Dieese.

No ABC, o total de ocu-
pados diminuiu 0,5% em 
julho, passando a ser esti-
mado em 1.191 mil pessoas. 
Na análise setorial, o setor 

de Comércio e Reparação 
de Veículos Automotores e 
Motocicletas teve recuo de 
5,0%, ou eliminação de 10 
mil postos de trabalho, e o de 
Serviços registrou queda de 
0,3%, ou eliminação de 2 mil 
postos. No sentido inverso, a 
Indústria de Transformação 
cresceu 3,9%, com geração 
de 10 mil postos de trabalho, 
com destaque para a alta de 
5,1% do segmento de metal-
-mecânica, com 7 mil novos 
postos.

Em julho, o número de 
assalariados cresceu 1,2%. 
No setor privado, aumentou 
o contingente de empregados 
com carteira de trabalho assi-
nada (1,7%) e diminuiu o da-
queles sem carteira (-2,1%). 
No setor público, o número 
de assalariados cresceu em 
1,9%. No mês em análise, 
recuou o contingente de au-
tônomos (-4,7%), refletindo 
a retração para os que traba-
lham para o público (-12,9%) 
e o aumento para os que tra-
balham para empresa (9,3%).

Entre maio e junho de 
2016, aumentaram os ren-
dimentos médios reais de 
ocupados (2,9%) e assala-
riados (0,8%), que passaram 
a equivaler a R$ 2.181 e 
R$ 2.249, respectivamente. 
Também cresceram as massas 
de rendimentos de ocupados 
(4,2%) e assalariados (2,6%), 
em ambos os casos, em de-
corrência de aumentos do 
rendimento médio real e do 
nível de ocupação.

Du Amorim

O Centro Público de Tra-
balho e Renda (CPTR/Sine) 
de Mauá divulga painel com 
35 oportunidades para a se-
mana. Vários setores vão con-
tratar, como o de serviços e o 
têxtil. Os postos de trabalho 
foram abertos por empresas 
de várias localidades: Mauá, 
São Bernardo do Campo e São 
Caetano do Sul, no Grande 
ABC, e São Paulo (capital).

Em Mauá, é possível se 
candidatar para vários cargos; 
entre eles, costureira de má-
quinas industriais, operador 
de incinerador e organizador 
de eventos. Em São Paulo, 
para encarregado de porta-
ria e segurança, porteiro e 
auxiliar de limpeza. Outros 
detalhes sobre localizações 
podem ser consultados no 
portal www.maua.sp.gov.br.

Pessoas com deficiência 
podem pleitear o cargo de 
conferente de mercadoria. 
A contratante é de Mauá, 
pede Ensino Fundamental 
Completo e não exige ex-
periência prévia na função. 
As exigências para o preen-
chimento da vaga também 
estão no endereço eletrônico 
da administração municipal.

Há duas maneiras para se 
candidatar, uma pela internet 
e outra pessoalmente. Para a 
primeira opção, é necessário 
acessar o sistema MTE Mais 
Emprego por meio do site 
maisemprego.mte.gov.br. 
Basta clicar em “vagas de 
emprego” na página inicial e 
fazer o pré-cadastro. A senha 
e o login (número utilizado 
para acesso) serão enviados 
no e-mail cadastrado.

Quem não tem acesso à 
internet pode utilizar o posto 
do Acessa SP, localizado no 
primeiro andar do Green Pla-
za Shopping, que fica na Rua 
Rio Branco, 85, em frente à 
estação de trem da CPTM.

CPTR de Mauá 
tem 35 vagas 
disponíveis
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“Verticalização feita por Auricchio 
provoca crise na cidade”, diz Gilberto

Segundo o candidato do PEN, construção desenfreada de prédios trouxe diversos problemas

Para o candidato a prefeito 
Gilberto Costa (PEN), de São 
Caetano, a infraestrutura, mobi-
lidade urbana e as questões am-
bientais merecerão uma atenção 
especial em sua gestão. Segundo 
ele, o município hoje sofre uma 
crise por conta da verticalização 
desenfreada ocorrida no gover-
no do ex-prefeito José Auricchio.

Os principais problemas 
apontados pelo candidato do 
PEN estão principalmente no 
trânsito, no impacto sobre a 
eficiência das empresas, na 
sobrecarga do sistema de sa-
neamento básico e na emissão 
de poluentes no ar, que afetam 
diretamente a saúde da popu-
lação. “A verticalização da cida-
de tem nome: José Auricchio 
e tende a piorar nos próximos 
anos, caso não sejam adota-
das políticas mais eficientes. A 
certeza de isso não ocorrer é 
votando em mim. Vamos voltar 
a ter uma verdadeira qualidade 
de vida”, afirmou Gilberto Cos-
ta em reunião com moradores 
e comerciantes dos bairros 
Santa Paula, Santo Antônio, 
Barcelona, Santa Maria e Ce-
râmica, considerados os locais 
mais afetados com a verticali-
zação. No Bairro Olímpico foi 
mais categórico: prometeu aos 
moradores que não fará nenhu-
ma alteração de zoneamento 
que permita novas construções 
de prédios residenciais. 

A construção de muitos pré-
dios gerou um aumento excessi-

Gilberto Costa criticou o excesso de prédios levantados durante a gestão anterior

vo da população. “Isso provocou 
uma crise em São Caetano, 
com congestionamento que 
prejudica a circulação de bens, 
impacta nos custos operacionais 
e na eficiência nas empresas. 
O excesso de veículos nas ruas 
causa prejuízos, acidentes e po-
luição. Além disso, há uma piora 
da qualidade da saúde dos mo-
radores, relacionadas aos efei-
tos causados pela fumaça dos 
veículos e longa exposição ao 
volante, como estresse, doenças 
respiratórias, circulatórias e nas 
articulações, sem falar que as 
dores no pescoço e nos ombros 
são frequentes, juntamente com 

dores fortes na cabeça”, aponta 
Gilberto, que ressalta que “os 
moradores desses novos prédios 
não têm culpa desse processo, 
pois eles procuraram uma cidade 
boa para se viver, mas que não 
estava preparada para tal”.

O candidato do PEN tam-
bém chama a atenção para o 
saneamento básico: “O sistema 
de coleta de esgoto está sobre-
carregado. Em alguns pontos 
podemos até sentir o mau 
cheiro que sai dos bueiros. Pre-
cisamos rever e ampliar toda a 
rede de galerias da cidade”, diz.

Gilberto Costa é presidente 
municipal do PEN (Partido Eco-

lógico Nacional), que atua firme-
mente nas questões ambientais. 
“Somos o partido da sustentabi-
lidade e temos propostas efetivas 
para solucionar problemas e 
encaminhar o bem-estar para a 
população. Nosso Plano de Go-
verno vai desafiar prontamente 
a mobilidade urbana, com ações 
para desafogar o trânsito e esta-
belecer alternativas viáveis de 
transporte público e ciclovias. 
No campo do Meio Ambiente e 
da Saúde, em favor da qualidade 
do ar, vamos criar três novos 
parques, nos bairros Fundação, 
Santa Paula e Nova Gerty, além 
de instituir o IPTU Ecológico, 

que dará desconto no IPTU aos 
moradores que adotarem me-
didas ecológicas em seus imó-
veis, como arborização, telhado 
verde, coleta seletiva, reúso de 
água e energia renovável, entre 
outras. Também vamos construir 
as calçadas verdes em diversos 
bairros, diminuindo assim o 
déficit que temos de área verde 
por habitante. Isso tudo vamos 
fazer, tendo em primeiro lugar 
a reativação da Secretaria do 
Meio Ambiente, com a missão 
de executar políticas públicas 
que promovam um desenvol-
vimento sustentável”, conclui 
Gilberto Costa.

Sodré apresenta propostas para
a Terceira Idade de São Caetano

O candidato a vereador Ro-
drigo Sodré (PHS) vem se desta-
cando como uma forte liderança 
na terceira idade de São Caeta-
no do Sul. O jovem candidato 
vem desenvolvendo um grande 
trabalho junto aos Centros de 
Terceira Idade da cidade e está 
sendo reconhecido pelos idosos 
como um novo líder, com novas 
ideias e um plano de trabalho 
voltado ao desenvolvimento do 
público da melhor idade.

Em reunião com dezenas 
de idosos, Sodré apresentou 
algumas propostas para a me-
lhor idade e ganhou a confiança 
dos presentes. Uma delas foi a 
construção de um novo Centro 
da Terceira Idade no Bairro Fun-
dação.  Outra proposta do can-

didato que foi aplaudida pelos 
presentes foi o projeto “Remédio 
em Casa”, uma ação em que os 
idosos que tomam seus medi-
camentos contínuos receberão 
da Prefeitura o medicamento na 
sua residência, facilitando o dia a 
dia dos idosos que muitas vezes 
precisam de algum familiar para 
ir buscar o remédio nos postos 
de distribuição.

Sodré também destacou 
que irá intervir para aumentar 
o número de atendimentos de 
hidroterapia e fisioterapia na 
cidade. Atualmente, o núme-
ro de atendimentos não está 
sendo suficiente para atender 
a demanda. Já para o turismo 
na terceira idade, o candidato 
também se pronunciou da ne-

cessidade de trabalhar junto à 
iniciativa privada para diminuir 
os custos dos passeios para os 
integrantes dos Cise’s. “Essa 
proposta irá baratear os pas-
seios e incluir novos destinos 
para um turismo de lazer para 
todos”. Outras propostas tam-
bém foram apresentadas, como 
a necessidade das reformas das 
piscinas dos Centros da Terceira 
Idade e desembarque especial 
no transporte público para to-
dos os idosos.

Sodré tem 28 anos, é em-
presário e comerciante na 
cidade de São Caetano. Sua 
primeira eleição foi em 2012. 
Hoje disputa uma das vagas 
para vereador na cidade com o 
intuito de renovar o Legislativo.

Fabio Palacio percorre 
a Visconde de Inhaúma

Candidato a prefeito conversou com moradores e comerciantes Rodrigo Sodré apresentou propostas para os moradores da cidade

Divulgação Divulgação

O candidato a prefeito de 
São Caetano do Sul Fabio Pa-
lacio (PR) percorreu na quinta-
-feira (1/9) a Rua Visconde de 
Inhaúma, importante ponto 
comercial da cidade no bairro 
Oswaldo Cruz, e também con-
versou com moradores e co-
merciantes do Bairro Boa Vista.

Uma das principais queixas 
ouvidas foi em relação à seguran-
ça. Palacio defende a integração 
das câmeras particulares de em-
presas e residências a uma rede 
municipal de monitoramento que 
tenha comunicação direta com as 
forças de segurança. 

“Há experiências semelhan-
tes em outras cidades com resul-
tados muito positivos na redu-
ção de crimes. Segurança pública 

não se faz só com policiamento 
ostensivo nas ruas, mas também 
com inteligência e prevenção”, 
afirmou o candidato.

Como o sistema teria um cus-
to relativamente baixo para ser 
implantado, já que se aprovei-
taria de câmeras em operação 
na cidade, a economia poderia 
render investimentos em outras 
medidas importantes, como a 
modernização e valorização da 
Guarda Civil Municipal.

“Nossa Guarda tem um dos 
salários mais baixos da região, 
precisamos oferecer melhores 
condições de trabalho a esses 
profissionais e proporcionar 
a sensação de segurança que 
a população de São Caetano 
merece”, completou. 

Divulgação

Serra passou por feira livre

Paulo Serra 
diz que vai 

ampliar 
convênios

O candidato a prefeito 
em Santo André pelo PSDB, 
Paulo Serra, iniciou a sema-
na respondendo perguntas 
de crianças e colaboradores 
do Projeto JEDA. A institui-
ção é filantrópica e sem fins 
lucrativos. Atua há 30 anos 
em Santo André atendendo 
mais de 500 crianças, ado-
lescentes, jovens e famílias 
carentes. Depois de ouvir de 
representantes da entidade 
que a atual gestão não re-
passa os valores prometidos, 
Paulinho se comprometeu a 
ampliar os convênios com 
instituições filantrópicas da 
cidade, como forma de ace-
lerar o processo de recupe-
ração da economia do mu-
nicípio. “Construímos nosso 
plano de governo baseado 
num conceito mais enxuto, 
mais transparente, que faça 
em primeiro lugar funcionar 
o que já temos, para depois 
pensar em construir coisas 
novas. E instituições como 
o JEDA podem ajudar muito 
nisso”, completou.

Para Paulo Serra, a área de 
desenvolvimento econômico 
deve estar conectada com as 
demandas da sociedade. Um 
exemplo é, além de reduzir 
impostos para empresas que 
se instalarem em Santo An-
dré, exigir como contrapar-
tida o incentivo para as enti-
dades que prestam serviço. 
“O JEDA poderia formar ins-
trutores mirins para atuarem 
como guias nas áreas verdes, 
fomentando o turismo ecoló-
gico, por exemplo”.

Respondendo sobre o 
modelo de gestão da cidade, 
o candidato da coligação 
“Projeto Forte. Mudança 
Certa”, confirmou que pre-
tende reduzir em 40% o 
tamanho da Prefeitura, com-
batendo o desperdício. O 
número de secretarias será 
reduzido de 19 para 15, no 
mínimo, e o foco da gestão 
será modificado. “Outra 
ideia é criar a Secretaria de 
Meio Ambiente, para cuidar 
principalmente da questão 
da água em Santo André, já 
que o atual modelo de ges-
tão do Semasa não atende as 
necessidades da população”, 
explicou Paulo Serra.

Tem galo que nem cantou 
as 6h30 da manhã, mas Lucia 
Dal’Mas já estava nos princi-
pais cruzamentos das avenidas 
para passar o seu recado aos 
motoristas. Basta o semáforo 
ficar vermelho para a candida-

ta à prefeita de São Caetano 
do Sul começar a entregar seu 
“santinho” e pedir votos. Esta 
cena podia ser vista na manhã 
da quinta-feira, dia 1, no cruza-
mento da Avenida Dr. Augusto 
de Toledo com a Avenida Goiás.

As feiras livres são outros 
pontos de diálogo de Lucia 
Dal’Mas com a população. Ain-
da na quinta-feira Lucia esteve 
na feira-livre do Bairro São José 
e na sexta na feira da Rua Ma-
ranhão, no Bairro Santa Paula.

Lucia Dal’Mas conversa
com motoristas nos semáforos

Divulgação

Candidata conversa com motoristas na Avenida Goiás
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Espetáculo infantil chega no
Teatro Paulo Machado

Sucesso entre a criançada, 
com mais de 150 milhões de 
visualizações no Youtube e um 
DVD de Ouro, os personagens 
Bita, Lila, Tito e Dan – acom-
panhados da cantora Flora - di-
vertem ao vivo com um super 
show interativo e cheio de 
energia - é o “Show do Bita”.

Na Galáxia da Alegria, entre 
o Planeta Música e o Plane-
ta Circo, está o maravilhoso 
Mundo Bita. Habitado por 
seres verdes super engraçados 
chamados Plots, o lugar é mais 
conhecido por ser a casa do 

nosso amigão de bigode laranja 
e cartola na cabeça, o BITA!

Basta usar a imaginação e o 
Mundo Bita estará pertinho da 
criançada, com histórias musi-
cais encantadoras, que unem 
educação e alegria. Juntos 
com os amiguinhos Lila, Dan 
e Tito, podemos viver grandes 
descobertas e compartilhar 
momentos com mais amor e 
solidariedade. O Mundo Bita 
está em todos nós!

No espetáculo a trupe canta 
e brinca com a garotada, incen-
tivando o público a embarcar 

no mundo encantado da ima-
ginação. Canções consagradas, 
como “Fazendinha”, “Viajar 
Pelo Safari” e “Chuá Tchibum” 
estão presentes neste show 
recheado de sucessos.

O show será no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho 
(Al. Conde de Porto Alegre, 
840 - São Caeta). Vendas pela 
internet no site: bilheteriaex-
press.com.br, na bilheteria do 
teatro de terça a sábado, das 
14h às 19h. Informações no 
telefone 2093-3176  ou www.
caproducoes.com.br.

São Caetano recebe
Tributo ao Rei do Pop

Espetáculo é fiel a turnê original de Michael Jackson Show do Bita diverte com interação
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Uma super banda ao vivo, 
bailarinos, efeitos pirotécni-
cos, elevadores de palco e 
vídeos especiais são apenas 
alguns dos diversos efeitos 
que o público de São Cae-
tano do Sul irá conferir no 
espetáculo Tributo ao Rei do 
Pop, com Rodrigo Teaser, que 
será apresentado neste fim 
de semana. As apresentações 
ocorrem no sábado (3/9), às 
21 horas, e no domingo (4/9), 
às 19 horas, no Teatro Paulo 
Machado de Carvalho (Ala-
meda Conde de Porto Alegre, 

840, Bairro Santa Maria).
No repertório, grandes 

clássicos como Billie Jean, Th-
riller, Beat it, Smooth Criminal, 
Black or White, entre outros, 
serão interpretados na voz de 
Rodrigo Teaser. As coreogra-
fias, assim como os arranjos 
e figurinos, seguem o alto 
padrão que foi apresentado 
por Michael, durante anos, em 
suas turnês mundiais.

Os ingressos para a apre-
sentação custam R$100 (intei-
ra) e R$50 (meia). Os Ingressos 
cobrados a partir dos 4 anos.

Pinóquio: clássico da literatura

Estrelado por Ingrid Guima-
rães, Caco Ciocler e Domingos 
Montagner, a comédia român-
tica "Um namorado para minha 
mulher", estreiou em 1º de 
setembro. O filme é dirigido 
por Julia Rezende, que já fez 
"Meu passado me conde-

na" (2013) e "Ponte aérea" 
(2015).O elenco tem ainda 
Marcos Veras e Miá Mello. 
O longa é uma adaptação do 
sucesso argentino "Un novio 
para mi mujer" (2009), dirigi-
do por Juan Taratuto.

Na história, Chico (Caco 

Ciocler) e Nena (Ingrid Gui-
marães) são um casal em 
crise que está junto há 15 
anos. Cansado das reclama-
ções recorrentes da mulher, o 
protagonista pensa em pedir 
o divórcio – só falta coragem. 
Cientes disso, os amigos o 

convencem a contratar um 
amante para Nena. A ideia é 
que ela se apaixone e termine 
por si mesmo o casamento. O 
eleito para a "missão" é Corvo 
(Domingos Montagner), que 
seria o sedutor que resolveria 
o problema.

No elenco, os atores: In-
grid Guimarães (Nena), Caco 
Ciocler (Chico), Domingos 
Montagner  (Cor vo) ,  Miá 
Mello (Graça), Paulo Vilhe-
na (Gastão), Marcos Veras 
(Veloso) e Letícia Colin como 
Mariana.
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Miá Mello, Letícia Colin e Ingrid Guimarães fazem parte do elenco

"Um namorado para minha mulher" trata da conquista e reconquista do amor

Casamento em crise é o tema
de comédia romântica 

Parque
Star Wars
O Shopping ABC traz 

uma atração gratuita e iné-
dita. O empreendimen-
to recebe o evento Star 
Wars Experience. O espaço, 
com diversas atrações para 
crianças, é inspirado na 
saga Star Wars, criada por 
George Lucas, e na série 
Star Wars Rebels. Os parti-
cipantes poderão se tornar 
verdadeiros Jedi em uma 
academia de treinamento 
que ensinará a manusear um 
sabre de luz. A academia Jedi 
funcionará de acordo com o 
horário de funcionamento 
do shopping, serão de 8 
alunos por vez e é necessário 
retirar uma senha no balcão 
de atendimento do even-
to. O Star Wars Experience 
funcionará até o dia 15 de 
setembro, de segunda a 
sábado das 10 às 22h e aos 
domingos e feriados das 13h 
às 21h. A visitação é livre; já 
o circuito de atividades e a 
Escola Jedi poderão ser apro-
veitados por crianças de 4 a 
11 anos com altura máxima 
de 1,40m. O Shopping ABC 
fica na Av. Pereira Barreto, 
42, em Santo André.Infor-
mações: 3437-7222.
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Peça Pinóquio 
no Atrium 
Shopping

No sábado, 03 de setem-
bro, às 15h, o Atrium Shop-
ping apresenta o espetáculo 
teatral Pinóquio, baseado no 
clássico da literatura infantil.

No enredo, o persona-
gem Gepeto constrói Pinó-
quio, um boneco de madeira 
que ele trata como filho. 
Um belo dia, uma fada azul 
dá vida a Pinóquio, com a 
condição de que para virar 
gente, ele não mentisse. 
Caso o fizesse, seu nariz iria 
crescer. Começa então uma 
fantástica aventura, na qual 
Pinóquio terá que mostrar 
sua lealdade e honestidade, 
virtudes para se tornar um 
menino de verdade.

Os próximos espetáculos 
infantis no Atrium Shopping 
são: O Patinho Feio (01 de 
outubro) e O Natal da Famí-
lia Urso (05 de novembro).

O Atrium Shopping fica 
na Rua Giovanni Batistta 
Pirelli, 155 -  Santo André. 
Telefone: 3135- 4500 - www.
atriumshopping.com.

Está na hora do impeach-
ment do mau humor. Após o 
grande sucesso na televisão, 
chegou a vez de brilhar nos 
palcos. O humorista Márvio 
Lúcio, que interpreta o per-
sonagem Carioca do Pânico, 
volta a São Caetano com o 
espetáculo Dilma Ducheff - 
Saudando a Mandioca nesta 
terça-feira (6/9), a partir das 
21 horas, no Teatro Paulo Ma-
chado de Carvalho (Alameda 
Conde de Porto Alegre, 840, 
Bairro Santa Maria). O espe-
táculo, que possui o apoio 
da Secretaria de Cultura da 
Prefeitura, tem classificação 

de 14 anos.
Dilma Ducheff, a notória 

personagem criada pelo humo-
rista, comandará um show com 
muita irreverência e tiradas 
cômicas. Imitando a figura mais 
ilustre no cenário político bra-
sileiro, Carioca pretende testar 
os limites da paródia, oferecen-
do à plateia uma comédia de 
proporções democráticas.

Márvio Lúcio, mais conheci-
do como Carioca, é humorista, 
radialista e repórter. Os des-
taques de sua carreira ficam 
por conta de suas inúmeras e 
emblemáticas imitações, entre 
elas Lulu Santos, Raul Gil, Boris 

Casoy, Amaury Jr, Jo Soares, 
Ney Latorraca, Lula, Felipão, Dr. 
Rey, Zeca Camargo, Edir Mace-
do,  Miguel Falabella, Marcelo 
Rezende e Ricardo Boechat.

Os ingressos para o espe-
táculo Dilma Ducheff estão 
sendo vendidos por R$60 
(inteira) e R$ 30 (meia). En-
tradas antecipadas podem ser 
adquiridas pelo site www.bi-
lheteriaexpress.com.br, ou na 
bilheteria do Teatro, das 14 às 
19 horas. Outras informações 
sobre a apresentação podem 
ser obtidas na Secretaria de 
Cultura, pelos telefones 4232-
1237 e 4232-1294.

Carioca apresenta a comédia Dilma Ducheff

Carioca apresenta seu stand up em São Caetano
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