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Alunos do Ensino Funda-
mental de 14 escolas de São 
Caetano do Sul estão na fase 
final dos preparativos para par-
ticipar do II Torneio Municipal 
de Robótica da cidade, que será 
realizado no dia 24 deste mês. 
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S.Caetano
O candidato a prefeito de 

São Caetano, Gilberto Costa 
(PEN), percorreu a região cen-
tral onde conversou com os 
comerciantes a respeito da Lei 
Cidade Limpa. Costa criticou a 
forma que a lei foi implantada.
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O polêmico sumiço da Taça 
Jules Rimet, em 1983, inspirou 
o enredo de “O Roubo da Taça”, 
filme que está nos cinemas do 
ABC. O filme prioriza o humor e 
se baseia nos fatos que rondam 
o episódio da Jules Rimet.

Pesquisa mostra empate 
técnico em São Caetano

Corpo a corpo com moradores da cidade faz Paulo Pinheiro subir na pesquisa eleitoral

O prefeito de São Caetano do 
Sul, Paulo Pinheiro (PMDB), con-
tinua subindo nas pesquisas. O 
mais novo levantamento, enco-
mendado pelo Jornal da Região 
e realizado pelo Instituto CW7, 
mostra que o peemedebista os-
cilou para cima em relação à son-
dagem anterior.  Paulo Pinheiro 
foi o candidato que mais cresceu 
na pesquisa estimulada (quando 
os nomes dos candidatos são 
apresentados aos eleitores), 
aparecendo nesta semana com 
26,3% das intenções de votos 
(em agosto tinha 22,3%). Auric-
chio surge com 29,8%. Ambos 
estão tecnicamente empatados, 
já que a margem de erro é de 
4,8%. Página 3

Cinema

Bispo ganhou presente

Pinheiro recebe
visita pastoral de

Dom Pedro Cipollini
A Prefeitura de São Caeta-

no do Sul recebeu uma visita 
pastoral de Dom Pedro Carlos 
Cipollini, bispo da diocese de 
Santo André, que engloba as 
sete cidades do Grande ABC. 
O religioso foi recebido pelo 
prefeito Paulo Pinheiro.

O bispo Dom Pedro agra-
deceu a acolhida que recebeu 
de todos na Prefeitura. “São 
Caetano faz parte de forma es-
pecial da nossa diocese, sendo 
o menor município, mas com o 
desenvolvimento mais signifi-
cativo. Estou na região do ABC 
há um ano e dois meses e São 
Caetano me chamou a atenção 
por sua organização, limpeza 
e desenvolvimento”. Página 4

Arquivo

Festa Nordestina é atração
no Parque Chico Mendes

Festa é uma oportunidade para conhecer a culinária nordestina

São Caetano do Sul está em 
contagem regressiva à tradicio-
nal Festa da Cultura Nordestina 
da cidade. Para que tudo saia 
em perfeita ordem, a Secre-
taria de Cultura da Prefeitura 
intensifica os preparativos à 
quarta edição do evento, que 
ocorre em 17, 18, 23, 24 e 
25 de setembro, das 10 às 23 
horas (sábados e domingos) 
e das 18 às 23 horas (sexta-
-feira), no Espaço Verde Chico 
Mendes. Gastronomia típica, 
cordel, contação de histórias, 
dança e grandes shows com 
Elba Rabalho, Geraldo Azevedo, 
Falamansa, Frank Aguiar, entre 
outros artistas, darão ao públi-
co a oportunidade de reviver 
ou conhecer um pouco da mais 
animada região do Brasil.
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São Caetano avança no IDEB
e tem a melhor Educação

A qualidade da rede muni-
cipal de Educação de São Cae-
tano do Sul segue avançando. 
Dia 8/9 foram divulgados os 

dados de 2015 do Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb), medidos pelo 
Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (Inep), 
que comprovam: o ensino no 
município é o melhor da região.
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Tecnologia auxilia alunos em sala de aula na EMEF 28 de Julho 

Alexandre Yort

Eleições

PMSCS
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Candidatos ao Paço de SCS
obtém deferimento do TSE

Roberto pede investimento em mobilidade urbana

Ponto de Vista

As novas regras da Lei da Eleições 
restringiram as doações de campanha 
às pessoas físicas, as quais só poderão 
doar até 10% do valor bruto que rece-
beu no ano anterior. Uma inovação que 
prometia grandes consequências para a 
captação de recursos financeiros para as 
campanhas eleitorais desse ano, haja 
vista que à base dos recursos eram ad-
vindas das doações de pessoas jurídicas. 
No Brasil, as pessoas físicas não tinham 
o costume de fazer doações, no máximo 
participavam dos crowdfunding - famo-
sas “vaquinhas” pela internet, através 
do financiamento popular.

As consequências nefastas da pre-
cipitada e inconsequente alteração 
legislativa estão nos dados apresenta-
dos pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU). Os números demonstram que 
nada mais nada menos do que 34% das 

doações foram feitas irregularmente, in-
clusive com doações de pessoas mortas.

Os candidatos, pensando que pas-
sariam despercebidos às autoridades 
eleitorais, lançaram mão de expedien-
tes pouco ortodoxos, pegando CPF de 
pessoas falecidas para a identificação 
do doador. Na hipótese de demons-
trado a ciência do vício por parte dos 
candidatos, poderão ter seu registro 
cassado, por evidente afronta a legisla-
ção eleitoral.

Os candidatos terão que tomar mui-
to cuidado com as doações. Isso por 
que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
juntamente com o Tribunal de Contas 
da União (TCU) e a Receita Federal, a 
partir dos cruzamentos das informações 
prestadas pelos candidatos à Justiça 
Eleitoral, automaticamente são feitas 
apurações relativamente a pessoa que 

doou, a capacidade financeira deste 
para efetivar a doação e até mesmo se 
o doador está vivo.

Portanto, o monitoramento das 
doações em campanhas podem render 
mudanças no caminho eleitoral este 
ano. Caberá aos candidatos seguirem 
as regras ou colocarem seu futuro 
político em risco.

ABC Político

Assim como ocorreu em 
2012, Paulo Skaf manifestou 
apoio a Eder Xavier da Trom-
beta, que neste ano concorre 
à reeleição para vereador em 
São Caetano. O presidente da 
FIESP (Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo), 
e do Sebrae-SP, inclusive, gra-
vou um vídeo para as redes 
sociais valorizando as propos-
tas e recomendando o voto no 
candidato do PROS.

Skaf e Eder Xavier da 
Trombeta estiveram juntos, 
no último dia 05/09, para o 
lançamento do pacote de 

empreendedorismo contra 
demissões na região do ABC. 

“É um prazer mais uma 
vez estar ao lado do Eder, 
um candidato que defende o 
bom emprego, com melhores 
salários e o fortalecimento de 
setores ligados à inovação e 
à tecnologia. Isso está ligado 
ao momento que estamos 
vivendo, é onde estão as opor-
tunidades e negócios. Há um 
grande mercado no Brasil e no 
mundo para essas empresas 
de Tecnologia da Informação. 
Por isso, ele pode contar co-
migo de novo”, afirmou Skaf.
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Os candidatos à Prefeitura 
de São Caetano do Sul obti-
veram deferimento de suas 
candidaturas junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral. Todos os 
oito postulantes ao cargo estão 
aptos para a eleição: Paulo Pi-
nheiro (PMDB), Gilberto Costa 
(PEN), Fabio Palacio (PR), José 
Auricchio (PSDB), Sara Jane 
(Rede), Márcio Della Bella (PT), 
Lúcia Dal´Mas (PRTB) e Vadinho 
(PV). A liberação do registro não 
acaba com os processos ante-
riores que algum candidato te-
nha pra resolver com a justiça.

O candidato à reeleição 
Roberto do Proerd (PMDB) vi-
sando a qualidade de vida dos 
munícipes de São Caetano do 
Sul incentiva o uso da bicicleta 
como meio de transporte.

Suas propostas baseadas nes-
te novo modal, solicita a viabilida-
de de implantação de ciclovias e 
ciclofaixas, bicicletários em órgãos 
públicos, a disponibilização de bi-
cicleta para aluguel, a divulgação 
de campanhas educativas sobre 
a convivência entre ciclistas, mo-
toristas e pedestres e incentiva 
a divulgação do ciclismo como 
esporte, lazer e locomoção. To-

das suas propostas podem ser 
encontradas no site www.rober-
todoproerd.com.br

Roberto, que já participa do 
Pedal São Caetano, acredita que 
este é um momento de lazer 
e integração entre os ciclistas. 
“O Pedal Noturno é um incen-
tivo para aqueles que queiram 
começar a pedalar. Por ser um 
passeio seguro, muitas famílias 
têm descoberto sua paixão pelo 
ciclismo”, afirma o candidato.

O Pedal Noturno acontece 
todas as segundas-feiras, a 
partir das 20h30, em frente ao 
Espaço Verde Chico Mendes.

Vereador Roberto do Proerd com a turma do Pedal Noturno

Site do Tribunal Superior Eleitoral

Redrodução TSE

As restrições das doações e as
novas campanhas eleitorais

Divulgação

Paulo Skaf confirma 
apoio a Eder Xavier

Eder Xavier e Paulo Skaf

Divulgação

SEGURANÇA
• Propor a instalação de câmeras na área central
   da cidade, bem como em toda área comercial, para
   auxiliar a Polícia Militar e segurança da população.
• Propor a ampliação da atividade delegada e atividade 
    diferenciada com objetivo de trazer maior segurança 
    à população, além de proporcionar o trabalho seguro 
   para mais policiais e guardas civis.
SAÚDE
• Entrega de medicamentos a domicílio para
   idosos e pessoas com necessidades especiais.
• Implantação do Prontuário Eletrônico dos pacientes.
• Redução na carga horária dos enfermeiros.
SOCIAL
• Mutirão das secretarias BAIRRO A BAIRRO:
   uma vez ao mês as secretarias visitam um
   bairro para ver suas necessidades, tais como
   poda de árvore, faixa de pedestres, entre outras.
• Disponibilização de WI-FI gratuito em espaços 
   públicos, como parques e praças.
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Eu, Gilberto Costa, sempre 
procurei tratar os assuntos 
públicos com muita seriedade. 
Por isso, sempre tive o reconhe-
cimento de todas as pessoas 
que me conhecem e daquelas 
que trabalharam comigo na Câ-
mara Municipal e na Prefeitura, 
acompanhando a integridade 
nas minhas condutas. 

Quando fui secretário de 
Esportes e Turismo, minha 
prioridade era colocar a casa 
em ordem, e isso incomodou 
algumas pessoas que não con-
cordavam com a obrigação de 
trabalhar cumprindo horários 
e respeitando os assuntos 
públicos. Na minha opinião, 
pessoas irresponsáveis e fun-
cionários fantasmas são inad-
missíveis. Quando identifiquei 
alguns problemas neste senti-
do, tomei providências.

Hoje, recebo uma carta que 

está sendo distribuída no Bairro 
Prosperidade difamando a mim 
e ao ex-prefeito Luiz Tortorello. 
A pessoa que assina a carta já 
é conhecida por todos devido 
ao seu modo de agir e suas 
atitudes questionáveis. Além 
disso, ele apoia o ex-prefeito 
Auricchio, que se defende nos 
tribunais em 68 processos e 
que, aliados, promovem cam-
panha do ódio, desrespeitando 
a todos que não concordam 
com esse posicionamento. 

O que eles se esquecem e 
estão divulgando de maneira 
tão vulgar, atacando a me-
mória do ex-prefeito, é que 
Tortorello foi quem elegeu Au-
ricchio através do seu apoio. 
Então, peço a todos, com 
muito respeito e carinho, que 
repudiem esta atitude, pois 
essas pessoas não merecem 
nosso respeito e atenção. 

Gilberto Costa foi líder do Prefeito Tortorello na
Câmara e é candidato a prefeito nas eleições 2016

CARTA DE REPÚDIO

Reprodução 
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Paulo Pinheiro continua subindo nas 
pesquisas e empate técnico se mantém
Prefeito de São Caetano cresce e cola em Auricchio. Pesquisa foi realizada entre 10 e 12 de setembro

O prefeito de São Cae-
tano do Sul, Paulo Pinheiro 
(PMDB), continua subindo 
nas pesquisas. O mais novo 
levantamento, encomenda-
do pelo Jornal da Região e 
realizado pelo Instituto CW7, 
mostra que o peemedebista 
oscilou para cima em relação 
à sondagem anterior e colou 
ainda mais em José Auricchio 
Júnior (PSDB). O empate 
técnico se mantém, mas com 
uma distância menor nos 
números absolutos: de 4% 
para 3,5%.

Paulo Pinheiro foi o can-
didato que mais cresceu na 
pesquisa estimulada (quando 
os nomes dos candidatos são 
apresentados aos eleitores), 
aparecendo nesta semana 
com 26,3% das intenções 
de votos (em agosto tinha 
22,3%). Auricchio surge com 
29,8%. Ambos estão tecnica-
mente empatados, já que a 
margem de erro é de 4,8% - 
antes do início da campanha, 
a vantagem do tucano chegou 
a ser de 15%.

O levantamento confirma 
que a disputa deverá ficar 
entre os dois líderes, com pos-
sibilidade  de uma virada de 
Paulo Pinheiro. Em terceiro lu-
gar aparece Fabio Palacio (PR), 

Fotos: Arquivo

Prefeito 
participa de 

bate-papo com 
moradores
O prefeito de São Cae-

tano do Sul e candidato à 
reeleição, Paulo Pinheiro, 
segue a sua rotina de apre-
sentar o conceito de mu-
dança com responsabilidade 
ao eleitorado. Na segunda-
-feira (12/9), em bate-papo 
com moradores, o chefe 
do Executivo mostrou ser 
a opção segura para o mu-
nicípio seguir avançando, 
sem retroceder aos tempos 
de estagnação causada por 
escândalos de corrupção ou 
arriscar o futuro da cidade e 
das novas gerações em uma 
aventura política.

Nos encontros com elei-
tores, Paulo Pinheiro listou 
as inúmeras conquistas que 
São Caetano acumulou em 
seu governo. “O eleitor de 
São Caetano é esclarecido, 
politizado. Valoriza o voto 
e vai saber diferenciar can-
didatos que querem o bem 
da cidade daqueles que 
querem apenas se servir da 
cidade”, afirmou o prefeito, 
que projetou o segundo 
mandato com novas realiza-
ções. “Agora que a casa está 
arrumada, faremos muito 
mais”, afirmou.

Paulo Pinheiro: 26,3% José Auricchio: 29,8% Gilberto Costa: 8,3% Fabio Palacio: 8,5%

Lucia Dal´Mas: 0,5% Vadinho: 0,5% Márcio Della Bella: 0,5% Sara Jane: 0,3%

com 8,5%, seguido por Gilberto 
Costa (PEN), com 8,3%. Lucia 
Dal’Mas (PRTB), Vadinho (PV), 
Márcio Della Bella (PT) e Sara 
Jane (Rede) não atingiram 1% 
(ver gráfico abaixo).

A pesquisa revela ainda que 
os indecisos podem definir a 

eleição, já que somam 16%. 
Outros 9,5% afirmaram que 
votarão em branco ou anularão 
o voto no dia 2 de outubro. 

Na espontânea (quando 
os nomes dos candidatos não 
são apresentados), Auricchio 
tem 25,8%, contra 21,5% de 

Paulo Pinheiro. Fábio Palacio 
e Gilberto Costa surgem com 
4%. Lucia Dal’Mas, Márcio 
Della Bella e Sara Jane não 
atingiram 1% das intenções 
de votos. Vadinho não foi ci-
tado. Neste cenário, os inde-
cisos somam 32,5%. Brancos 

ou nulos, 11%.
O Instituto CW7 ouviu 400 

eleitores de São Caetano do 
Sul entre os dias 10 e 12 de 
setembro. A pesquisa está re-
gistrada no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), sob a inscrição 
SP-08202/2016.

29,8%
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16%

9,5% 8,5% 8,3%
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São Caetano avança no IDEB
como melhor Educação da região 

Notas das escolas municipais também melhoraram em relação aos índices registrados em 2011

A qualidade da rede muni-
cipal de Educação de São Cae-
tano do Sul, reconhecida em 
todo o País, segue avançando. 
Na quinta-feira (8/9) foram di-
vulgados os dados de 2015 do 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), medi-
dos pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep), que comprovam: o 
ensino no município é o melhor 
da região e está muito à frente 
do verificado no Estado de São 
Paulo e no Brasil. As notas das 
escolas municipais também 
melhoraram em relação aos 
índices registrados em 2011.

No fim do Ciclo I do Ensino 
Fundamental (5º ano), a nota 
das escolas municipais de São 
Caetano chegou a 7,2 em 2015, 
enquanto era de 6,4 em 2011. 
No encerramento do Ciclo II (9º 
ano), a nota da cidade saltou de 
5,2 para 6 na última avaliação. 
Para efeito de comparação, a 
nota do Estado de São Paulo 
foi de 6,4 no Ciclo I e 5 no Ciclo 
II, enquanto o desempenho 
nacional foi de 5,5 no primeiro 
Ciclo e 4,5 no segundo Ciclo.

O prefeito de São Caetano, 
Paulo Pinheiro, festejou o bom 
desempenho da rede municipal 
de ensino no índice nacional. 
“Eu sempre priorizei a Educação 
em minha gestão, o que nos fez 
colecionar bons resultados na 

Alunos resolvem problemas em lousa digital em escola de São Caetano 

área. Saber que a nota do IDEB 
de nossa cidade é a melhor da 
região e avançou nas duas avalia-
ções realizadas durante a minha 
administração (2013 e 2015) me 
enche de orgulho. É uma prova 
de que o trabalho foi bem feito.”

Paulo Pinheiro elogiou a de-
dicação e o empenho de todos 
os educadores de São Caetano. 
“Os profissionais da Educação da 
cidade são muito comprometi-
dos e o resultado está aí. Como 
gestor sempre procurei apoiar 
os educadores, com capacitação 

constante, criação do currículo 
escolar unificado, aumento no 
valor do abono e melhoria nas 
condições de trabalho. Também 
equipei as escolas com recursos 
tecnológicos que auxiliam no 
aprendizado dos alunos e me-
lhorei a infraestrutura de diver-
sas unidades com reformas de 
grande porte”, lembrou.

As escolas do município 
tiveram ótimo desempenho 
individual no IDEB. No Ciclo I 
o grande destaque foi a Escola 
Municipal de Ensino Funda-

mental (EMEF) Prof. Olyntho 
Voltarelli Filho, localizada no 
Bairro Nova Gerty, com nota 8,1 
na avaliação. Logo na sequência 
aparecem as escolas Anacleto 
Campanella, com nota 7,9, e 
EMEF 28 de Julho, com 7,7.

No Ciclo II do Fundamental, 
duas escolas tiveram a honra de 
ostentar a melhor nota de São 
Caetano (6,6): as EMEFs 28 de 
Julho, localizada no Bairro Bar-
celona, e Bartolomeu Bueno da 
Silva, no Bairro Santo Antônio. 
Em seguida aparece a EMEF 

Senador Fláquer, do Bairro 
Fundação, com índice 6,3.

Evolução - A secretária mu-
nicipal de Educação, Ivone Brai-
do Voltarelli, também celebrou 
o bom desempenho. “Temos de 
atribuir esse resultado ao inves-
timento maciço da Prefeitura 
na área nestes últimos anos. 
O prefeito Paulo Pinheiro não 
mediu esforços para possibilitar 
aos educadores e alunos acesso 
aos melhores recursos pedagó-
gicos, com reflexos positivos em 
toda a nossa rede escolar.” 

Cidade se prepara para a sua 4ª 
Festa da Cultura da Nordestina

São Caetano do Sul está em 
contagem regressiva à tradicio-
nal Festa da Cultura Nordestina 
da cidade. Para que tudo saia 
em perfeita ordem, a Secretaria 
de Cultura da Prefeitura inten-
sifica os preparativos à quarta 
edição do evento, que ocorre 
em 17, 18, 23, 24 e 25 de setem-
bro, das 10 às 23 horas (sábados 
e domingos) e das 18 às 23 
horas (sexta-feira), no Espaço 
Verde Chico Mendes (Avenida 
Fernando Simonsen, 566, no 
Bairro Cerâmica). Gastronomia 
típica, cordel, contação de his-

tórias, dança e grandes shows 
com Elba Rabalho, Geraldo Aze-
vedo, Falamansa, Frank Aguiar, 
entre outros artistas, darão ao 
público a oportunidade de revi-
ver ou conhecer um pouco da 
mais animada região do Brasil.

 Tombada pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional como ‘patrimônio 
imaterial’, a variada cozinha 
Nordestina será representada 
em cerca de 70 tendas que 
comercializarão iguarias como 
sarapatel, caldo de mocotó, 
mungunzá, bobó de camarão, 

acarajé, vatapá, tapioca, e 
outras diversas delícias.

Este ano, a infraestrutura 
da festividade será ainda 
maior em relação a 2015, que 
reuniu mais de 140 mil pes-
soas. Serão montados dois 
palcos para receber a gama 
de atrações e as barracas ali-
mentícias estarão dispostas 
por todo o parque. A ação 
conta com o apoio da rede 
Comfort e Quality Hotéis, 
Cervejaria Balmann, Sorri-
dents Clínicas Odontológicas, 
Gelato Paradiso.

Estudantes se preparam 
para Torneio de Robótica

EMEF Senador Fláquer ficou em primeiro lugar no torneio de 2015 Elba Ramalho e Geraldo Azevedo participarão da festa

PH Melo/PMSCS Divulgação

Alunos do Ensino Funda-
mental de 14 escolas de São 
Caetano do Sul estão na fase 
final dos preparativos para 
participar do II Torneio Muni-
cipal de Robótica da cidade, 
que será realizado no dia 24 
deste mês (sábado), a partir 
das 8h30, no Centro de Capa-
citação dos Profissionais da 
Educação (Rua Tapajós, 300, 
Bairro Barcelona). E os jovens 
não estão medindo esforços 
para terem sucesso na com-
petição, que incentiva valores 
como o trabalho em equipe, 

auxilia no desenvolvimento do 
raciocínio lógico e estimula o 
interesse pela programação.

O torneio faz parte das 
atividades do Programa de 
Robótica Lego Education, leva-
do às escolas de São Caetano 
pela Prefeitura em 2014. Os 
alunos que se interessam pela 
robótica participam volun-
tariamente das oficinas, que 
acontecem no contraturno das 
aulas do currículo regular, e 
têm a chance de aprofundar os 
conhecimentos de uma forma 
divertida e lúdica. 

A Prefeitura de São Caetano 
do Sul recebeu segunda-feira 
(12/9) uma visita pastoral de 
Dom Pedro Carlos Cipollini, bis-
po da diocese de Santo André, 
que engloba as sete cidades do 
Grande ABC. O religioso foi rece-
bido no Palácio da Cerâmica pelo 
prefeito Paulo Pinheiro.

“O que nós queremos é essa 
harmonia, essa relação amistosa 
e amorosa com as pessoas que se 
comprometem a servir e ajudar 
São Caetano. É uma honra para 
nossa cidade receber o bispo 
Dom Pedro”, destacou o prefeito.

O bispo Dom Pedro agra-
deceu a acolhida que recebeu 
de todos na Prefeitura. “São 
Caetano faz parte de forma es-
pecial da nossa diocese, sendo 
o menor município, mas com o 
desenvolvimento mais signifi-
cativo. Estou na região do ABC 
há um ano e dois meses e São 
Caetano me chamou a atenção 
por sua organização, limpeza e 
desenvolvimento.”

A visita pastoral de Dom Pe-
dro tem um significado muito im-
portante, explicou o padre Wan-
derson Cintra Silva, da Paróquia 

Nossa Senhora da Candelária. 
“Para nós católicos, a presença 
do bispo é a presença do sucessor 
dos apóstolos de Jesus. Ele vem 
trazer uma palavra de orientação, 
uma busca pelo ensinamento 
da verdade, que é um objetivo 
comum da Igreja e de todos os 
homens e mulheres de bem.”

O bispo da diocese de Santo 
André ressaltou que a Igreja está 
muito presente em São Cae-
tano, por isso estará visitando 
até 18 de setembro diversas 
paróquias, entidades e estabe-
lecimentos da cidade. 

Prefeitura recebe visita pastoral do bispo diocesano 
Eric Romero/PMSCS

Alexandre Yort

Bispo Dom Pedro visitou a Prefeitura de São Caetano

Em 11 de setembro foi co-
memorado 26 anos da insti-
tuição do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078/90), 
legislação que é reconhecida 
mundialmente por ser uma 
das mais avançadas e técnicas 
no assunto. Sua criação visou 
reforçar o trabalho que já era 
realizado pela Fundação Pro-
con, que completou este ano 
40 anos de funcionamento. 
Com base no Código de De-
fesa do Consmidor, que tem 
como principal fim proteger 
o consumidor do mau for-
necedor de produtos e ser-
viço, abaixo uma relação de 
alguns importantes direitos 
do consumidor:

Direito de Arrenpedimen-
to - O consumidor pode desistir 
do contrato ou compra, no pra-
zo de 07 dias a contar de sua 
assinatura ou do recebimento 
do produto ou serviço, sempre 
que a contratação ocorrer fora 
do estabelecimento comer-
cial, especialmente por inter-
net, telefone ou a domicílio 
(art. 49 do CDC).

Obrigatoriedade de or-
çamento prévio sem custo 
- Quem vai prestar um ser-
viço é obrigado a apresentar, 
antes da realização do traba-
lho, um orçamento (Art. 39, 
VI E 40, CDC). O orçamento 
deve conter: preço da mão-
-de-obra, o material a ser 
usado, a forma de paga-
mento, a data da entrega e 
qualquer outro custo.

Venda casada - O forne-
cedor não pode condicionar 
a venda de um produto à 
compra de outro produto. 
Não pode, portanto, obrigar 
o consumidor a adquirir um 
produto para comprar o que 
realmente deseja. Por exem-
plo para adquirir o shampoo 
ter que comprar o condiciona-
dor. Esta é uma prática proibi-
da por lei (art. 39, I do CDC) e 
classificada como crime: Lei 
nº 8.137/90, art. 5º, II.

Formas de pagamento 
- As formas aceitas devem 
estar afixadas de forma clara 
e de fácil acesso ao Consu-
midor. Nenhum comerciante 
é obrigado a aceitar paga-
mento com cheques, mas 
se não aceitar deverá afixar 
aviso no estabelecimento 
para não deixar dúvida ao 
Consumidor (art. 6º, III  e 
31 ambos do CDC). Mais 
informações a respeito dos 
direitos do consumidor em: 
http://www.procon.sp.gov.
br/pdf/CDC72013.pdf

Serviço - O Procon de São 
Caetano é localizado no Aten-
de Fácil (Rua Major Carlo Del 
Prete, 651, Centro). O atendi-
mento ao público ocorre de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h, e aos sábados (com 
limitação de dez senhas), das 
8h às 10h30. Outras informa-
ções  pelos telefone 4227-
7725 e 4227-7726 .

Procon de 
São Caetano 
dá dicas ao 
consumidor
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"Lei Cidade Limpa prejudica os 
comerciantes e abala a economia"

Gilberto Costa diz que lei criada por Auricchio traz até hoje prejuízos para os comerciantes

Em dezembro de 2009, o 
prefeito de São Caetano do Sul, 
na época, José Auricchio Júnior, 
sancionou e promulgou o pro-
jeto de Lei Cidade Limpa, de sua 
autoria. “Um baita presente 
de Natal para os comerciantes 
que mesmo diante da queda 
de vendas, foram obrigados 
a investir na adequação das 
suas vitrines e fachadas, sob 
pena de uma “bagatela” de R$ 
5 mil na primeira autuação e 
R$ 10 mil na segunda multa. 
Não se esperou nem o início 
do ano de 2010 e criaram a 
Secont (Secretaria Especial de 
Controle Urbano) para notifi-
carem os proprietários sobre as 
irregularidades, sob ameaças 
de multas, punições severas, 
fechamentos e cassação de 
alvarás de funcionamento dos 
estabelecimentos, uma ver-
dadeira caça às bruxas”, conta 
Gilberto Costa (PEN).

“Os comerciantes de São 
Caetano do Sul são autênticos 
heróis, pois enfrentam a crise 
econômica, a ineficiência do 
sistema Zona Azul e a expo-
sição a criminalidade como 
assaltos e roubos. Daí, como se 
não bastasse, o Governo, que 
deveria incentivar o comércio 
local, criou anos atrás mais uma 
preocupação para o trabalha-
dor. Após sete anos da criação 

Gilberto Costa: "Muitos estabelecimentos ainda não adequaram as suas vitrines e fachadas por falta de recursos financeiros"

da lei, muitos estabelecimentos 
ainda não adequaram as suas 
vitrines e fachadas por falta de 
recursos financeiros”, desabafa 
Gilberto Costa.

O candidato afirma que a 
“lei é inconstitucional por ferir 
o princípio da livre iniciativa, 
previsto na Constituição Fede-
ral”. A falha jurídica na criação 
da Lei Cidade Limpa estaria no 
fato que uma lei municipal não 
pode estar em sobreposição com 
uma lei de instância superior. 

Também seria ilegal o desrespei-
to aos direitos adquiridos do co-
mércio, que já pagou pelas taxas 
de fiscalização e adequação de 
anúncios nas fachadas conforme 
o padrão anterior.

“No nosso município não 
temos rádio e televisão para 
destinar verbas publicitárias. 
Uma lei mais restritiva coibiria 
abusos no uso dos outdoors. 
Em cidades como Londres, Paris 
e Nova York, os outdoors divi-
dem espaço com outros tipos 

de mídia. Lá, eles são menores 
e as placas têm configurações 
definidas de acordo com o 
ponto da cidade onde estão 
localizadas. Aquele que está 
acostumado a comprar nos 
bairros nobres de São Paulo, 
não conhece as reais necessi-
dades dos nossos comerciantes 
e lojistas. Aliás, atualmente, 
neste período eleitoral, o can-
didato que mais suja a cidade 
com placas, bandeiras, panfle-
tos e flyers, passa por cima da 

lei que ele mesmo criou, a qual 
deveria ser para todos. Já dizia 
o velho ditado: Faça o que eu 
digo, mas não faça o que eu 
faço”, diz Gilberto Costa.

Como candidato a prefeito 
de São Caetano, Gilberto Costa, 
se eleito, promete colocar a Lei 
Cidade Limpa na pauta de dis-
cussões da Prefeitura e  da Câ-
mara Municipal, assim como a 
implantação de novas políticas 
públicas de desenvolvimento 
econômico e social. 

Sodré apresenta propostas para 
Educação e Segurança em reunião

O candidato a vereador 
Sodré (PHS) vem realizando 
uma campanha limpa e ba-
seada em propostas para a 
população sulsancaetanense. 
Cerca de 100 pessoas ouviram 
atentamente algumas das 
propostas para a educação e 
segurança em reunião reali-
zada pela equipe de trabalho 
na última quarta-feira, dia 07 
de setembro.

Na educação, o candidato 
defendeu a ideia do monito-
ramento online dos alunos 
da rede municipal de ensino 
através da carteira de estu-
dante. “Essa tecnologia traria 
uma inovação na área, pois os 
pais e responsáveis poderão 
acompanhar a vida escolar do 
filho via aplicativo de smart-

phones”, esclareceu. Sodré 
defendeu a necessidade do 
acesso aos clubes da cidade, 
através de parceria Clube-
-Escola. Sodré também discur-
sou que investirá nas bandas 
e fanfarras, musicalização no 
ensino fundamental, além da 
criação de grêmios estudantis 
em todas as escolas.

Para os funcionários da Edu-
cação Sodré foi enfático: “Só há 
educação se tiver investimento 
nos educadores e profissionais 
da área. Lutarei para a real im-
plantação do plano de cargos e 
carreiras, isso tem que ser de 
imediato”, disse o candidato 
que defendeu a construção 
de uma nova escola de ensino 
médio em São Caetano do Sul. 
“As existentes no momento não 

vão suprir a demanda, precisa-
mos alinhar e provisionar para 
o futuro, garantindo uma boa 
educação com vagas disponí-
veis para todos”.

Na segurança, o candidato 
acredita que pelo tamanho de 
São Caetano do Sul é funda-
mental uma central altamente 
equipada com câmeras de mo-
nitoramento em todas as prin-
cipais vias da cidade. “Dá para 
se fazer, vamos batalhar para 
ampliar o número de câmeras 
de segurança e bases móveis 
da Guarda Civil Municipal, 
garantindo um policiamento 
ostensivo pelas ruas. Também 
vou lutar para garantir um pró-
-labore para a Polícia Militar e 
Guardas Municipais”, finalizou 
Rodrigo Sodré.

Palacio adere campanha 
contra a corrupção

Pedroso de Moraes e Fábio Palácio na sede da Tribuna Rodrigo Sodré apresentou propostas para os moradores de São Caetano do Sul

Divulgação Divulgação

O candidato a prefeito de 
São Caetano, Fabio Palacio 
(PR), aderiu na quinta-feira (8) 
ao movimento #CorrupçãoNão. 
A iniciativa é liderada pelo Mi-
nistério Público Federal e tem o 
objetivo de mobilizar a socieda-
de a dizer “não” à corrupção na 
política, principalmente com a 
proximidade das eleições muni-
cipais em 2 de outubro.

A ação conta com site, ade-
sivos e postagens nas redes so-
ciais com a ideia de propagar a 
mensagem na família, nas ruas 
e nas conversas com os amigos, 
estimulando que cada um faça 
a sua parte para combater a 
impunidade.

“Estamos presenciando um 
momento histórico no Brasil 
em que o povo foi às ruas para 

dar um basta à corrupção. São 
Caetano não pode mais tolerar 
a velha política do  ‘rouba mas 
faz’. Não é esse o exemplo que 
daremos aos nossos filhos. Para 
nós é muito gratificante parti-
cipar desta iniciativa, pois zela-
mos pela ética e transparência 
na administração pública desde 
o início da nossa campanha”, 
afirmou Palacio.

Em São Caetano, a mobiliza-
ção é apadrinhada pelo jornal 
Tribuna do ABCD e conta com 
o apoio de instituições como 
OAB-40a Subseção de São 
Caetano do Sul, Associação 
Comercial e Industrial de São 
Caetano do Sul, Observatório 
Social de São Caetano do Sul e 
Colégio de Veneráveis de São 
Caetano do Sul.

Divulgação

Candidata entrega material

Paulo Pinheiro foi às ruas

Lucia faz 
panfletagem 
nos faróis de 
São Caetano

Pinheiro 
participa de 
atividades 
variadas

O dia começa cedo para 
Lucia Dal’Mas. Na semana 
passada ela e sua equipe 
estiveram nas principais 
esquinas de São Caetano 
do Sul, conversando com os 
motoristas quando o semá-
foro fechava. Seu programa 
de propostas também tem 
sido apresentado ao povo 
ao visitar as feiras livres. A 
candidata a Prefeitura pelo 
PRTB também esteve no 
desfile de Sete de Setembro 
e passou um dia gravando 
pequenas mensagens para 
as redes sociais em um es-
túdio na capital.

O prefeito de São Cae-
tano do Sul e candidato 
à reeleição Paulo Pinhei-
ro, teve uma agenda de 
compromissos agitada no 
domingo (11/9). Na data, 
Pinheiro se encontrou com 
apoiadores, participou de 
reuniões políticas e pres-
tigiou eventos que ocor-
reram pela cidade.

 Muitos moradores de 
São Caetano trabalham em 
outros municípios e, por 
conta de seus compromis-
sos, não encontram tempo 
para vivenciar a vida política 
da cidade. O comandante do 
Paço Municipal sulsancaeta-
nense, sabedor dessa situa-
ção, então, faz questão de 
percorrer as ruas e avenidas 
para disseminar a mudança 
com responsabilidade que 
seu governo promoveu.

O candidato pelo PSDB à 
Prefeitura de São Caetano do 
Sul, José Auricchio, realizou 
no último dia 08 de setembro, 
uma reunião plenária com o 
grupo de apoiadores e o pes-
soal da linha de frente de sua 
campanha. Já no sábado, dia 

10, a reunião foi com o Univer-
so Cultural da Matilde. Neste 
encontro Auricchio falou com 
os jovens sobre investimentos 
em esportes, cursos técnicos e 
mais vagas no ensino médio e 
atividades culturais.

Também no sábado 10, es-

teve na Paróquia Nossa Senhora 
das Graças, no bairro Nova 
Gerty, e participou da Missa de 
Abertura da Visita Pastoral do 
Bispo da Arquidiocese, Dom Pe-
dro Carlos Cipollini. "Agradeço a 
acolhida do Padre Guimarães e 
de todos os paroquianos", disse.

Auricchio faz encontro com 
apoiadores da sua campanha

Reprodução/Facebook

Auricchio e Beto Vidoski durante reunião com sua equipe
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FEASA apresenta espetáculo
Casa da Mãe Joana

O grupo de teatro Unindo 
Cultura & Solidariedade, da 
FEASA (Federação de Entida-
des Assistenciais de Santo An-
dré), apresenta em setembro 
o 20º espetáculo, Casa da Mãe 
Joana, com texto original do 
ator e diretor Hugo Carvana, 
adaptado por Alexandre Kail. 
A peça será apresentada nos 
dias 13, 14,15,16,17 e 18. Ho-
rários: terça a sábado, às 20h; 
e domingo, às 19h no Teatro 
Municipal de Santo André, sob 
direção de César Gustus.

Casa da Mãe Joana é uma 

comédia. Conta a história de 
quatro amigos, Montanha, 
Juca, PR e Vavá que, vagabun-
dos por ideologia e farristas 
por natureza, moram juntos 
em um apartamento de classe 
média. Um dia decidem apli-
car um golpe numa joalheria 
e são bem-sucedidos. Mas 
Vavá foge com o dinheiro e 
com Laura, a esposa do joa-
lheiro. Para piorar a situação, 
eles são surpreendidos com 
ação de despejo. Sem solução 
imediata a turma é obrigada 
a trabalhar. 

A confusão está formada 
quando cada um busca um 
meio fácil de conseguir dinhei-
ro, com o mínimo de esforço. 
Os dias se passam, as confusões 
hilárias aumentam e o dinheiro 
não aparece. Será que a situa-
ção vai piorar ainda mais?

O Teatro Teatro Municipal  
de Santo André fica na Praça 
IV Centenário s/nº - Centro. 
Ingressos: R$ 30. Vendas e in-
formações: FEASA - 4436-7477 
(horário comercial). Vendas 
online https://www.bilheteria-
rapida.com.br.

Filipe Catto toca no  
SESC Santo André

Bruna Thedy interpreta atriz francesa Brigitte Bardot Voluntários do grupo de teatro Unindo Cuiltura & Soliodariedade

Divulgação Divulgação

No dia 16 de setembro, o 
Sesc Santo André apresenta 
show do cantor gaúcho Filipe 
Catto. Seu trabalho, que vai 
do tango ao blues, passando 
pelo samba-canção, é des-
tacado pelo timbre de voz 
refinado, que se une à sua 
atitude rock´n´roll no palco.

Depois do sucesso do pri-
meiro disco, “Fôlego”, e do 
DVD “Entre Cabelos, Olhos e 
Furacões”, Filipe Catto apresen-
ta músicas de seu novo álbum 
“Tomada”, lançado em agosto 
de 2015. O show é baseado 

no novo trabalho, que teve 
produção de Kassin e contém 
11 faixas. Os destaques são 
as composições de autoria do 
próprio artista, como “Dias 
e Noites”, parceria com dois 
nomes consolidados da MPB 
(Moska e Pedro Luis) e a faixa 
“Depois de Amanhã”, que conta 
com a assinatura de Moska. 
Ingressos à venda pelo Portal 
Sesc SP e nas bilheterias da 
Rede Sesc. O Sesc Santo André 
fica na rua Tamarutaca, 302 - 
Vila Guiomar, em Santo André. 
Telefone: 4469-1200.

Baseado no caso real do 
roubo da Taça Jules Rimet, 
entregue aos campeões da 
Copa do Mundo. Peralta é um 
simples corretor de seguros 
que começa a sofrer pressões 
de todos os lados. Em casa, 
sua namorada Dolores dá um 

ultimato: é casamento ou fim 
de papo. Por outro lado, suas 
dívidas que se amontoaram ra-
pidamente, começam a ser co-
bradas. Quando tudo parece 
perdido, uma brilhante ideia 
cruza a cabeça de Peralta: um 
plano que vai resolver todos 

os seus problemas. Com a 
ajuda de seu amigo Borracha, 
um sujeito nada inteligente, 
Peralta decide roubar a Taça 
Jules Rimet de dentro dos 
cofres da CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol).

 História - A taça foi dada ao 

Brasil após a Copa do Mundo de 
1970, quando a seleção brasi-
leira de futebol conquistou três 
campeonatos consecutivos. O 
troféu foi levado da sede da 
CBF, no Rio, em 19 de dezem-
bro de 1983. Diz-se que a taça 
foi derretida, mas rumores 

ainda  geram dúvidas sobre o 
destino final da taça.

Antes de estrear nos ci-
nemas brasileiros, "O Roubo 
da Taça" já conquistou, em 
março, o prêmio do público no 
Festival South by Southwest, 
em Austin, no Texas (EUA).

Divulgação

A atriz Taís Araújo também faz parte do elenco. No filme, ela interpreta Dolores.

O troféu foi levado da sede da CBF, no Rio de Janeiro

O roubo da taça Jules Rimet
contada em comédia brasileira

Sesi lança 
edital cultural

O SESI-SP abriu seu Edital 
de Chamamento de Projetos 
Culturais, exclusivamente 
pela internet (www.sesisp.
org.br/cultura/editais.html). 
Serão admitidas propostas 
de artistas de todo Brasil 
ou do exterior. Os trabalhos 
selecionados poderão inte-
grar a programação cultural 
de 2017 das unidades do 
SESI-SP na Grande São Pau-
lo, no litoral e no interior 
do Estado, além de espaços 
alternativos conveniados.

Pela primeira vez, serão 
avaliados projetos para exi-
bição na Galeria de Arte do 
SESI-SP, no Centro Cultural 
Fiesp - Ruth Cardoso. Espe-
táculos de Música e Artes 
Cênicas também poderão 
compor a agenda do pro-
grama FIESP/SESI – Domingo 
na Paulista.  Ainda no Centro 
Cultural, serão recebidas as 
propostas voltadas espe-
cialmente para a Galeria de 
Arte Digital SESI-SP, maior 
plataforma de arte digital 
da América Latina, instalada 
na fachada do prédio das 
instituições. Para mais in-
formações sobre os editais, 
consulte o site www.sesisp.
org.br/cultura/editais.html

Quase cem anos depois 
do aparecimento dos pri-
meiros carros de aluguel 
em São Caetano do Sul, que 
pertenciam a Gino Foratini e 
Francisco Massei, a Fundação 
Pró-Memória de São Caetano 
do Sul decide relembrar essa 
trajetória por meio da expo-
sição História dos motoristas: 
narrativas em quatro rodas. 
A abertura foi realizada na 
última sexta-feira (9/9), no 
Espaço Cultural – Casa de 
Vidro (Praça do Professor – 
altura da Av. Goiás, n° 1.111 
- São Caetano do Sul).

Um dos primeiros meios 

de transporte utilizado pela 
população de São Caetano 
foram os trens. No início 
do século 20, surgiram os 
primeiros carros e veículos 
de aluguel, mas o boom au-
tomobilístico só ocorreu com 
a chegada da General Motors 
à cidade, na década de 1930. 
No final dos anos 1950, a 
vida dos motoristas sofreu 
uma radical transformação, 
por conta de uma nova le-
gislação que exigia o uso do 
taxímetro, que passou a ser 
obrigatório a partir de 5 de 
maio de 1959.

Por meio de fotos históri-

cas e atuais, e depoimentos 
pessoais, a exposição tem 
o objetivo de retratar essa 
história e contar a trajetória 
de 30 motoristas de vários 
bairros de São Caetano. 

O primeiro   ponto de táxi 
que existiu em  São Caetano 
do Sul, ficava na Avenida 
Conde Francisco Matarazzo, 
no centro da cidade e era 
conhecido como Ponto 1.

A mostra tem visitação 
livre e gratuita até 11 de 
outubro, de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 17h. Mais 
informações pelo telefone 
4223-4780.

Pró-Memória tem exposição sobre motoristas de São Caetano

Luiz Alegrette, de boné branco, foi um dos primeiros taxistas da cidade

Acervo/Fundação Pró-Memória

Grupo Komedi fala sobre saúde

Divulgação

 Devido ao sucesso da 
última apresentação, mais 
uma vez a peça “Humor em 
Doses” chega à São Bernar-
do, abordando informações 
relacionadas à saúde como, 
por exemplo, automedi-
cação, higiene pessoal e 
gravidez na adolescência. A 
apresentação teatral acon-
tece dia 21 de setembro,  
às 9h e às 14h, organizada 
pela Incentivar Produções e 
apoiada pela COOP. 

Desenvolvido pelo Grupo 
Komedi, o projeto promove 
arte, conscientização e en-
tretenimento por meio de 
trapalhadas de palhaços que 
trazem paródias de canções 
populares e de cantigas 
infantis tratando de temas 
específicos ligados à saúde. 
O espetáculo será apresen-
tado no Centro Educacional 
Unificado Celso Augusto 
Daniel - Rua Centauro, 190 
- São Bernardo do Campo.

Peça teatral 
"Humor em 

Doses" em SBC


