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São Caetano do Sul continua 
não dando trégua ao mosquito 
transmissor da dengue, chikun-
gunya e zika. O trabalho de pre-
venção foi ampliado em toda a 
cidade. A partir deste mês, 187 
agentes estão atuando nas ruas.
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S.Caetano
O vice-prefeito de São 

Bernardo do Campo e cantor 
Frank Aguiar, esteve em São 
Caetano do Sul para formali-
zar o seu apoio à candidatura 
de Rodrigo Sodré (PHS) ao 
cargo de vereador.

Pág. 02

O ator Marcelo Serrado se 
apresenta no Teatro Paulo Ma-
chado de Carvalho, no dia 24. No 
monólogo “O ATORmentado”, o 
ator discorre sobre relaciona-
mentos, política e internet de 
uma maneira bem humorada. 

TeatroPolítica

Leve seus filhos menores de 5 anos 
e de 9 a menores de 15 anos

até uma unidade de saúde.

No último dia 15, na Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de São Caetano do Sul (ACISCS), 
durante o debate que teve a 
participação dos oito candi-
datos ao Palácio da Cerâmica, 
o ex-prefeito José Auricchio 
Júnior (PSDB) admitiu, diante 
dos adversários e da plateia, 
que prejudicou os comerciantes 
de São Caetano do Sul com a Lei 
Cidade Limpa, de sua autoria. 
“Eu sempre me pautei pelo in-
teresse público, naturalmente, 
houve um equívoco de força 
da lei em que se implantou e a 
dinâmica que se implantou essa 
lei”, falou Auricchio para um pú-
blico formado por comerciantes 
e empresários. Página 5

Debate aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial de São Caetano

Auricchio admite que prejudicou os 
comerciantes de São Caetano do Sul

Divulgação

Festa da Cultura Nordestina
chega ao último fim de semana

Os moradores de São Caeta-
no do Sul e região ainda terão 
mais três dias para conferir as 
delícias e atrações da 4ª Festa da 
Cultura Nordestina do municí-
pio. O evento segue entre sexta-
-feira e domingo (23, 24 e 25/9), 
com destaque para os shows de 
Ney Violeiro, Elba Ramalho e 
Geraldo Azevedo. Página 4

Pesquisa Ibope confirma 
empate técnico

A mais recente sondagem do Ibope, divulgada sábado 
(17/9), reafirma o empate técnico entre Paulo Pinheiro 
(PMDB) e o ex-prefeito José Auricchio (PSDB). Página 5
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Candidatura de Auricchio é 
"deferida com recurso"

Gilberto Costa lança Plano de Governo

Ponto de Vista

Originário do grego antigo, o vocábulo 
vereador vem da palavra “verea”, que signi-
fica vereda, caminho. O vereador, portanto, 
seria o que vereia, trilha, ou orienta os ca-
minhos. Resumindo, o vereador é a ligação 
entre o governo e o povo. Ele tem o poder 
de ouvir o que os eleitores querem, propor e 
aprovar esses pedidos na câmara municipal 
e fiscalizar se o prefeito e seus secretários 
estão colocando essas demandas em prática. 
Por isso, é importante que o eleitor acom-
panhe a atuação do vereador para verificar 
se o trabalho está sendo bem desenvolvido.

Ao vereador cabe elaborar as leis mu-
nicipais e fiscalizar a atuação do Executivo 
– no caso, o prefeito. São os vereadores 
que propõem, discutem e aprovam as 
leis a serem aplicadas no município. Entre 
essas leis, está a Lei Orçamentária Anual, 
que define em que deverão ser aplicados 
os recursos provenientes dos impostos 
pagos pelos cidadãos. Também é dever do 
vereador acompanhar as ações do Executi-

vo, verificando se estão sendo cumpridas 
as metas de governo e se estão sendo 
atendidas as normas legais.

A Constituição Federal e as leis or-
gânicas municipais estabelecem tudo o 
que o vereador pode e não pode fazer. 
Para acompanhar se os vereadores estão 
cumprindo bem seus deveres perante a 
população, os eleitores podem ir às sessões 
legislativas ou mesmo conversar com os ve-
readores em seus gabinetes. Caso o eleitor 
descubra alguma irregularidade, é possível 
fazer uma denúncia ao Ministério Público.

Legislativo - Os vereadores fazem 
parte do Poder Legislativo, e discutem e 
votam matérias que envolvem impostos 
municipais, educação municipal, linhas 
de ônibus e saneamento, entre outros te-
mas da cidade. Cada vereador é eleito de 
forma direta, pelo voto, tornando-se um 
representante da população. Por isso, deve 
propor projetos que estejam de acordo 
com os interesses e o bem-estar do povo.

Na câmara municipal (também chama-
da de câmara de vereadores), os projetos, 
emendas e resoluções têm de passar por 
comissões, para serem votados no plená-
rio. Mesmo depois de aprovados, projetos 
e emendas precisam ser submetidos à 
apreciação do prefeito, que pode vetá-los 
total ou parcialmente ou aprová-los. Quan-
do há aprovação, o projeto é publicado no 
diário oficial da cidade e vira lei.

Além das votações, os vereadores 
também têm o poder e o dever de fis-
calizar a administração, cuidando da 
aplicação dos recursos e observando o 
orçamento. É dever deles acompanhar 
o Poder Executivo, principalmente em 
relação ao cumprimento das leis e da boa 
aplicação e gestão do dinheiro público. 
Também são os vereadores que julgam as 
contas públicas da cidade, o que aconte-
ce todo ano, com a ajuda do tribunal de 
contas, que são órgãos que assessoram na 
fiscalização do próprio Poder Legislativo.

ABC Político

O vice-prefeito de São 
Bernardo e cantor Frank 
Aguiar esteve em São Caeta-
no em reunião para formali-
zar o seu apoio à candidatura 
de Rodrigo Sodré (PHS) ao 
cargo de vereador.

N o  e n c o n t r o  F r a n k 
Aguiar conheceu as pro-
postas que Sodré pretende 
defender caso seja eleito 
para a Câmara Municipal 
de São Caetano. Sodré co-
mentou que para a saúde 
pretende lutar pela criação 
de um hospital central de 

cirurgias, para desafogar o 
hospital da cidade. Já para a 
cultura o candidato propõe 
a vinda da Virada Cultural. 
Na segurança a Polícia On-
-Line, proposta ousada de 
Sodré que acredita que São 
Caetano tem condições de 
ser monitorada em todos as 
612 ruas, 24 horas por dia.

“Recebo esse importante 
apoio do meu amigo e vice-
-prefeito Frank Aguiar, que 
significa muito na minha 
campanha. Estou muito feliz”, 
afirmou o candidato Sodré.
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O candidato à Prefeitura de 
São Caetano do Sul José Auric-
chio (PSDB), teve uma atuali-
zação no deferimento de sua 
candidatura no site do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). Onde 
aparecia "Deferido", agora apa-
rece "Deferido com recurso", 
como mostra a imagem ao lado.

O que é? Deferido com re-
curso é quando o candidato é 
julgado regular e deferido; no 
entanto, houve interposição 
de recurso contra essa decisão 
e aguarda julgamento por ins-
tância superior.

O candidato a prefeito de 
São Caetano do Sul, Gilberto 
Costa (PEN) lançou na segun-
da-feira (19), no seu comitê 
eleitoral, o Plano de Governo 
2017/2020. Com o apoio da sua 
chapa de vereadores, colabora-
dores, munícipes e imprensa, 
apresentou propostas viáveis 
de acordo com as possibilida-
des fiscais do município.  

“Nós elaboramos este do-
cumento levando em conside-
ração as necessidades dos mu-
nícipes e iremos honrar nosso 
compromisso. Nosso objetivo 
é uma cidade que nos atenda 

hoje e com planejamento para 
ser ainda melhor no futuro”, 
disse Gilberto Costa. Saúde, 
Bem-Estar, Educação, Cultura, 
Segurança, Cultura de Paz, 
Desenvolvimento Econômico e 
Social e Sustentabilidade, são 
os eixos temáticos que com-
põem o Plano de Governo, que 
irá renovar São Caetano. 

“A corrupção não tem mais 
lugar na nossa cidade. Somos 
uma chapa ficha limpa e temos 
o compromisso com a verdade. 
Pois, precisamos de uma admi-
nistração com novo pensamen-
to e honesta”, finalizou Costa. 

O Plano de Governo 5+1 integra todos os setores públicos 

Mudança apareceu no site do Tribunal Superior Eleitoral

Redrodução TSE

Vereador: conheça o papel e as
funções desse representante político

Divulgação

Sodré conquista
apoio de Frank Aguiar

Evando Sodré, Frank Aguiar e Rodrigo Sodré

Divulgação

O candidato a prefeito 
Gilberto Costa (PEN) enviou 
e-mail para a redação do Jor-
nal da Região desmentindo 
boatos de que teria desistido 
da candidatura a prefeito.

"A oposição tenta, de-
sesperadamente e de várias 
maneiras, implantar notícias 
fantasiosas sobre a minha can-
didatura. Amedrontados com 
o meu crescimento rumo a vi-
tória nas eleições para prefeito 
de São Caetano do Sul, come-
çam a usar a imprensa marrom 
para dizer que desistirei da 
minha candidatura e alguns 

outros absurdos. Garanto que 
esta é minha primeira eleição 
como prefeito e não tenho 
motivos para desviar os meus 
objetivos. Tenho apoio do 
meu partido, da minha chapa 
de vereadores e da popula-
ção, pois todos conhecem o 
meu trabalho e o quanto me 
preparei para assumir com 
seriedade e integridade a 
nossa cidade. Hoje (ontem), 
lançamos o melhor Plano de 
Governo para São Caetano do 
Sul. A corrupção não fará mais 
parte da história do nosso 
município. Vamos até o fim". 
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Gilberto Costa 
desmente boatos

Equipe de trabalho com o Plano de Governo do candidato

Divulgação

Os Ministérios Públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados no combate à corrupção: investigando, trocando informações e experiências. 
E você pode participar dizendo NÃO a qualquer ato corrupto, por menor que seja. Procure o Ministério Público e fortaleça este grito: corrupção, não!

Acesse corrupcaonao.mpf.mp.br  e participe da campanha.
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Milhares de pessoas aclamam Paulo 
Pinheiro na reta final da campanha

Encontro realizado no Comitê Central reuniu apoiadores do prefeito

O prefeito de São Caetano 
do Sul e candidato à reeleição, 
Paulo Pinheiro (PMDB), rece-
beu mais um grande estímulo 
à sua empreitada. No domingo 
(18/9), milhares de pessoas 
aclamaram a candidatura do 
peemedebista na mobilização 
Rumo à Vitória, realizada no 
Comitê Central, na Avenida 
Goiás. Ato que faz o chefe 
do Executivo, em constante 
ascensão nas pesquisas de in-
tenção de voto, entrar na reta 
final da campanha ainda mais 
fortalecido.

O evento reuniu lideranças 
da coligação Compromisso com 
o Futuro (PMDB, PTB, DEM, 
PP, SD, PROS, PHS, PRB e PTN). 
Milhares de moradores compa-
receram para manifestar apoio 
a Paulo Pinheiro e também se 
posicionar contra o baixo nível 
de campanhas adversárias.

“Quem pensa em votar em 
quem já fez o mal à cidade, 
que reflita sobre as conse-
quências deste voto. Este 
representa o mau-caratismo 
da política, que engana a po-
pulação para depois usufruir 
dela”, alertou Paulo Pinheiro, 
para relacionar melhoras em 
todos os serviços públicos 
promovidas em seu governo.

Hoje o morador de São 
Caetano tem prioridade nos 
atendimentos de Saúde da 
rede municipal, com 12 servi-
ços exclusivos; os indicadores 
criminais foram reduzidos a 
patamares inéditos (queda de 
70%); a Prefeitura financia os 
estudos dos sulsancaetanen-
ses dos 4 meses de vida até a 
pós-graduação (algo sem pre-
cedentes no Brasil); e os bene-
fícios sociais chegam às pessoas 
que realmente precisam.

O salto na qualidade dos 
serviços públicos é reconheci-
do pela população e também 
por diversas organizações de 
credibilidade incontestável 
(como a ONU), que premiaram 
São Caetano e Paulo Pinheiro 

Fotos: Divulgação

Xavier quer 
feira livre 
noturna

Uma das indicações do 
vereador Dr. José Roberto 
Xavier (foto), candidato à 
reeleição pelo PMDB de São 
Caetano do Sul, é a criação 
de feiras livres noturnas.

"A proposta visa aten-
der,  pr inc ipalmente,  a 
parcela da população que 
trabalha o dia todo, me-
lhorando sua qualidade de 
vida. Além disso, a tempe-
ratura noturna, por ser mais 
amena, ajuda a manter a 
qualidade dos produtos 
oferecidos", disse Xavier.

Outra proposta do can-
didato é a implantação de 
uma farmácia popular vete-
rinária. Segundo Dr. Xavier, 
o local iria disponibilizar, 
através de convênios com 
laboratórios, medicamen-
tos mais baratos, colabo-
rando com a diminuição 
de doenças nos animais de 
estimação e em seus donos.

pelas políticas implantadas em 
vários setores. Estas entidades 
apontam a cidade como a mais 
segura do Brasil, a campeã 
em acesso digital ao conheci-
mento e a com o maior Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do País.

O prefeito apresentou pro-
postas para o seu segundo man-
dato, como a criação do Parque 
da Saúde, na Avenida Presidente 
Kennedy, a criação de um cur-

sinho gratuito pré-vestibular e 
ENEM para alunos da rede pú-
blica, a construção de mais seis 
escolas, e a instalação de 400 
câmeras de segurança.

“Paulo Pinheiro faz muito por 
São Caetano há 40 anos, não só 
como prefeito. E vai fazer muito 
mais porque temos carinho 
e respeito pelos moradores”, 
destacou a primeira-dama e 
presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Graça Pinheiro.

Tortorello - Durante a mobi-
lização, o candidato a vereador 
Luizinho Tortorello (DEM), filho 
do ex-prefeito Luiz Tortorello, 
se emocionou ao lembrar que 
esta é a primeira eleição desde 
a morte do pai, em 2004, em 
que toda a família está unida 
politicamente.

“Minha mãe, Dona Avelina, 
nos disse que é a hora do bem 
vencer o mal. Por isso agora 
fazemos parte também desta 

grande família Paulo Pinheiro, 
que é a família das pessoas que 
querem o bem de São Caetano”, 
ressaltou o democrata, asse-
gurando a união com o irmão 
Marquinho, o primo Thiago, os 
tios Jayme e Pádua, e todos os 
demais integrantes do clã Torto-
rello. “O ex-prefeito (Auricchio), 
que destruiu a cidade, não tem 
moral para falar em Luiz Tortorel-
lo”, concluiu o candidato a vice-
-prefeito, Jorge Salgado (PTB).

Paulo Pinheiro e Jorge Salgado durante encontro com a população no Comitê Central

Apoiadores desfilaram com as bandeiras Animação contagiou os participantes



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
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São Caetano atua em diversas
frentes no combate à dengue

No primeiro semestre deste ano, houve queda de 91,52% nos casos de dengue na cidade

São Caetano do Sul continua 
não dando trégua ao mosquito 
transmissor da dengue, chi-
kungunya e zika. O trabalho 
de prevenção foi ampliado em 
toda a cidade. A partir deste 
mês, divididos em 17 equipes 
com um supervisor e dez pro-
fissionais de saúde cada, 187 
agentes estão atuando nas ruas 
aos sábados, com vistorias, 
eliminações de focos e orienta-
ções com entrega de folhetos. 
Por meio do termo de adesão 
junto ao Governo do Estado de 
São Paulo na Campanha Todos 
Juntos Contra o Aedes Aegypti 
recebem R$ 120,00/dia.

Também participa da Cam-
panha Nacional de Recolhimen-
to de Pneus, que está sendo 
realizada nesta semana (12 a 
17/9). Seguindo recomenda-
ção da Superintendência de 
Controle de Endemias (Sucen), 
a Prefeitura de São Caetano via 
Secretaria Municipal de Servi-
ços Urbanos está com agenda 
percorrendo o município para 
recolher objetos descartados 
pela população.

A Operação Cata-treco já 
passou pelos bairros Pros-
peridade, Fundação, Centro, 
Santa Paula, Santo Antônio, 
Cerâmica e São José. A progra-
mação prossegue até o fim de 
setembro: Jardim São Caetano 

Carro da Patrulha Contra a Dengue percorre cidade atendendo denúncias e orientando

e Mauá, 19 e 20/9 – Nova Gerty, 
21, 22 e 23/9 – Boa Vista e San-
ta Maria, 26 e 27/9 – Barcelona 
e 28, 29 e 30/9 – Olímpico e Os-
waldo Cruz. Os veículos operam 
das 8h às 16h. Mais informa-
ções do serviço pelos telefones 
4221-1177 e 4221-2050.

Para controlar o Aedes no 
verão 2016/2017, o Comitê 
Municipal de Mobilização e Pre-
venção no Combate à Dengue 
articula e coordena as ações 
conjuntas em reuniões multis-

setoriais com representantes 
das secretarias e autarquias.

No fim do ano passado, a 
Prefeitura lançou a Patrulha 
Contra a Dengue, mais uma ini-
ciativa pioneira no Brasil. Quatro 
veículos circulam pela cidade, 
eliminando possíveis focos de 
criadouros em domicílios, terre-
nos baldios, imóveis abandona-
dos, cemitérios, ferros-velhos, 
pátios de veículos, entre outros 
locais públicos e privados. Com 
o Programa Sanca Contra a 

Dengue, o Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) faz uma média 
mensal de 2.500 vistorias.

Queda drástica – De ja-
neiro a junho de 2015, foram 
registrados em São Caetano 
342 casos confirmados au-
tóctones, contraídos dentro 
do município. Já no primeiro 
semestre deste ano, somente 
29. Uma redução drástica de 
91,52%. Com relação a chikun-
gunya e ao zika, não tiveram 
ocorrências autóctones.

Faça sua parte – O CCZ de 
São Caetano, localizado no 
Centro Integrado de Vigilân-
cia à Saúde (Civisa), na Rua 
Justino Paixão, 141, Bairro 
Mauá, aconselha, conscien-
tiza e orienta os munícipes a 
verificarem possíveis focos de 
criadouros do mosquito Aedes 
(água parada) em suas casas 
ao menos uma vez por semana 
– tempo que os ovos demoram 
a se tornarem pernilongos 
adultos. Telefone: 4231-3938.

Festa da Cultura Nordestina
chega ao último fim de semana

Os moradores de São Caeta-
no do Sul e região ainda terão 
mais três dias para conferir as 
delícias e atrações da 4ª Festa 
da Cultura Nordestina do mu-
nicípio, realizada pela Secre-
taria de Cultura da Prefeitura 
e apoiadores no Espaço Verde 
Chico Mendes (Av. Fernando 
Simonsen, 566, Bairro Cerâmi-
ca). O evento segue entre sexta-
-feira e domingo (23, 24 e 25/9), 
com destaque para os shows de 
Ney Violeiro, Zezo, Elba Rama-
lho e Geraldo Azevedo.

Em seu primeiro fim de se-
mana, cerca de 30 mil pessoas 

passaram pelo parque para 
prestigiar diversas apresenta-
ções, grandes shows e degustar 
comidas típicas daquela região. 
No sábado (17), um grande 
público acompanhou em coro 
os sucessos do grupo Falaman-
sa. Já no domingo (18), nem a 
chuva esfriou o arrasta pé dos 
shows da dupla Castanha e Caju 
e do ‘cãozinho dos teclados’, 
Frank Aguiar.

Na próxima sexta-feira (23), 
o show fica por conta de Wesley 
dos Teclado e, em seguida, Ney 
Violeiro. Já no sábado (24), a 
programação cultural começa 

a partir das 13 horas com di-
versas apresentações. Renne 
Bahia, Iran Lucas e Zezo são os 
destaques. No domingo (25), 
último dia para aproveitar as 
delícias da culinária nordesti-
na, a programação conta com 
shows a partir das 13 horas. 
Trio Nordestino se apresenta 
às 18 horas, já Bruno Batistta 
se apresenta às 19hs. Fechando 
a Festa da Cultura Nordestina 
Elba Ramalho e Geraldo Aze-
vedo sobem ao palco a partir 
das 20h30 com um repertório 
especial que, com certeza, irá 
agradar o público presente.

Frota de ônibus tem 
quatro novos veículos

Novos ônibus são menos poluentes Grupo Falamansa levou grande público no Espaço Verde Chico Mendes

Divulgação Divulgação/PMSCS

A Prefeitura de São Caeta-
no do Sul recebeu na última 
quinta-feira (15/9), quatro ôni-
bus municipais novos da frota 
fornecida pela Viação Padre 
Eustáquio (Vipe). “Estou muito 
satisfeito com a qualidade dos 
veículos, e nossos munícipes 
também ficarão. Nossa frota 
de ônibus municipais é 100% 
acessível”, disse Paulo Pinheiro, 
prefeito de São Caetano.

Para acessibilidade, os ôni-
bus são equipados com bancos 
especiais para obesos, assentos 
demarcados para idosos, gestan-
tes e portadores de deficiência, 

espaço para fixação da cadeira 
de rodas e para cão-guia, pla-
taformas automatizadas para o 
embarque e desembarque de 
cadeira de rodas, entre outros 
itens. Além da acessibilidade, 
os novos modelos vêm com 
três portas, o que ajuda no 
embarque e desembarque dos 
passageiros, fora a capacidade 
que também é maior. Todos 
os veículos são equipados 
com 3 itinerários eletrônicos, 
sendo um em sua lateral, com 
a função de informar os locais 
em que o veículo vai passar no 
trajeto da linha.

A Prefeitura de São Caetano 
do Sul realizou nos últimos me-
ses o recapeamento de 11 ruas 
do Jardim São Caetano, como 
parte do programa Asfalto 
Novo, que também beneficiou 
bairros como o Prosperidade, 
Cerâmica, Santo Antônio e 
Barcelona. As obras de melho-
ria da malha viária no Jardim 
São Caetano estão em fase 
de conclusão, com várias ruas 
já recebendo a sinalização de 
solo pela Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana.

 Maior programa de recu-
peração asfáltica da história 
de São Caetano, o Asfalto 
Novo foi lançado em 2015. 
“Já são mais de 40 ruas em 
diversos bairros de São Cae-
tano que contam com uma 
verdadeira revitalização. Não 
é apenas tapar um buraco, 
mas realizar a troca do asfalto 
antigo e refazer passeios pú-
blicos, com nova pavimenta-
ção, e, caso haja necessidade, 
meios-fios, guias e sarjetas 
também”, explica o prefeito 

Paulo Pinheiro.
O programa Asfalto Novo 

é coordenado pela Secre-
taria Municipal de Serviços 
Urbanos, responsável pela 
zeladoria e manutenção dos 
parques, praças, ruas e pró-
prios públicos da cidade de 
São Caetano. De acordo com 
o secretário Francisco Mas-
sei Neto, as ruas recapeadas 
foram selecionadas levando-
-se em conta o estado de 
conservação do asfalto e as 
solicitações da população.

Ruas do Jardim São Caetano recebem sinalização
Eric Romero/PMSCS

Divulgação/PMSCS

Ruas receberam sinalização após serem recapeadas

A atleta Bruna Costa 
Alexandre, de São Caetano 
do Sul, conquistou sábado 
(17/9) sua segunda medalha 
de bronze no Tênis de Mesa 
dos Jogos Paralímpicos Rio 
2016. Após obter o terceiro 
lugar individual na classe 10, 
terça-feira (13/9), a jovem foi 
fundamental para o Brasil su-
perar a Austrália por 2 jogos 
a 0 na disputa por equipes.

Na primeira partida em 
busca do bronze, Bruna e Da-
nielle Rauen venceram Melis-
sa Tapper e Andrea Mcdonnel 
em jogo equilibrado, por 3 
sets a 2 (11/13, 11/9, 11/4, 
11/13 e 11/2). No confronto 
seguinte, o Brasil ficaria com a 
medalha caso a atleta de São 
Caetano vencesse Melissa 
Tapper – que também dispu-
tou os Jogos Olímpicos do Rio. 
E Bruna não decepcionou, 
batendo a adversária por 3 
sets a 0 (11/7, 11/9 e 11/8).

“Estou muito feliz. A tor-
cida nos apoiou bastante. 
Quando estávamos perden-
do, eles nos empurraram e 
nos ajudaram muito. Isso 
tudo é fruto do trabalho feito 
dia a dia em todo esse ciclo", 
afirmou Bruna, grande des-
taque da equipe brasileira.

Bruna nasceu em Santa 
Catarina e desde 2012 vive e 
compete por São Caetano. A 
medalhista, que teve o braço 
direito amputado quando 
ainda era um bebê, ocupa 
atualmente a terceira colo-
cação do ranking mundial de 
Tênis de Mesa na classe 10.

Atleta de SCS 
conquista 

medalha nos 
Paralímpicos

Atleta Bruna Costa

Fernando Maia/MPIX/CPB



ABC, 20 de setembro de 2016 Jornal da Região 05

Auricchio admite que prejudicou
os comerciantes de São Caetano

Ex-prefeito causou enorme prejuízo aos comerciantes da cidade com a Lei Cidade Limpa

No último dia 15, na Asso-
ciação Comercial e Industrial de 
São Caetano do Sul (ACISCS), 
durante o debate que teve a 
participação dos oito candidatos 
a prefeito, o ex-prefeito José 
Auricchio Júnior (PSDB) admi-
tiu, diante dos adversários e da 
plateia que prejudicou os comer-
ciantes de São Caetano do Sul 
com a Lei Cidade Limpa, de sua 
autoria: “Queria deixar um tema 
aqui muito fiel a essa plateia que 
está aqui, o comerciante: Cidade 
Limpa. Cidade Limpa, como todo 
homem público, eu sempre me 
pautei pelo interesse público, 
naturalmente, houve um equí-
voco de força da lei em que se 
implantou e a dinâmica que se 
implantou essa lei... Uma vez 
que já quatro anos se passaram, 
dois presidentes da Associação 
Comercial trocaram e o comer-
ciante continua insatisfeito com 
a lei”, lamentou Auricchio.

Para o candidato a prefei-
to Gilberto Costa (PEN), o ex-
-prefeito Auricchio não somente 
lesou os comerciantes com a 
implantação da Lei Cidade Limpa 
como também com a terceiri-
zação da Zona Azul, implanta-
da no seu governo, que abriu 
concorrência para as empresas 
interessadas em explorar o siste-
ma. “Com vitória da Cello Auto, 
concessionária responsável 

Gilberto Costa afirmou que Auricchio lesou os comerciantes de São Caetano

pela gestão do estacionamento 
rotativo, em janeiro de 2009, os 
reajustes na cobrança passaram 
a ser abusivos, prejudicando o 
comércio na ocasião. Durante o 
governo Auricchio, a cobrança 
do estacionamento rotativo, a 
Zona Azul, esteve irregular em 
diversos pontos de venda, que 
estava sendo superfaturada. 
Além da cobrança irregular da 
Zona Azul, o estacionamento 
rotativo também era cobrado 
em áreas residenciais. Morado-

res reclamavam de ter de pagar 
para parar o carro em frente a 
própria casa. Além disso, sempre 
foi alvo de críticas da ACISCS, já 
que nenhuma parte do valor da 
arrecadação era repassada a en-
tidade”, contou Gilberto Costa.

O prefeiturável não parou 
por aí: “Lojistas afirmaram que 
o sistema de estacionamento ro-
tativo trouxe sérios prejuízos ao 
comércio por causa da cobrança 
do estacionamento e da multa 
para quem excedia o tempo es-

tabelecido no bilhete. A cobrança 
da taxa afastou os consumidores 
das ruas durante o horário co-
mercial, afetando principalmente 
os pequenos empresários. Após 
a terceirização do estacionamen-
to rotativo, o problema aumen-
tou, colocando a rua à venda. O 
Auricchio deveria tomar medidas 
que atraíssem mais pessoas e 
não que espantassem os clientes. 
O comércio perdeu clientes e 
fechou pontos pelo excesso de 
multas que foram aplicadas na 

sua gestão. O sistema deixou de 
ser usado como maneira de ga-
rantir rotatividade nas vagas, se 
tornando mais uma alternativa 
de arrecadação de dinheiro para 
a Prefeitura. Se tivesse que pedir 
desculpas por todas as atitudes 
erradas, o ex-prefeito passaria os 
próximos quatro anos se lamen-
tando diante dos comerciantes. 
Quero ver ele pagar a conta do 
prejuízo que causou na vida 
dos comerciantes”, esbravejou 
Gilberto Costa.

Paulo Pinheiro e Jorge Salgado 
percorrem feira-livre

Ao percorrer os quatro can-
tos de São Caetano do Sul, o 
prefeito Paulo Pinheiro, candi-
dato à reeleição pela coligação 
'Compromisso com o Futuro' 
(PMDB-PTB-PP-PRB-PROS-
-DEM-SDD-PTN-PHS), teve a 
oportunidade de divulgar aos 
moradores, na última sexta-
-feira (16/9), algumas de suas 
muitas propostas para que a 
cidade siga em sua mudança 
com responsabilidade. Na 
ocasião, Pinheiro, acompa-
nhado de seu companheiro de 
chapa, Jorge Salgado, também 
pode explanar sobre as muitas 
realizações executadas no 
município nos últimos três 
anos e oito meses de gestão, 
que beneficiaram a população 
sulsancaetanense.

O Asfalto Novo, que pro-
moveu a recuperação asfáltica, 
do passeio público, meios-fios, 
guias e sarjetas, e o Ilumina 
São Caetano, que consistiu no 
aperfeiçoamento da ilumina-
ção pública e reforço na Segu-
rança Complementar, foram 
dois programas desenvolvidos 
por Paulo Pinheiro com êxito 
na cidade. E o Bairro Prospe-
ridade que, na noite de sexta, 
acolheu o prefeito em reunião 
do pleiteante à vereança Caio 
Salgado (PTB), com cerca de 50 
pessoas, foi uma das localida-
des contempladas com esses 
projetos.

“Ao Prosperidade, também 
levamos uma agência da Caixa 
Econômica Federal, um ganho 
aos moradores e ao comércio 

local. Mas não vamos parar 
por aí. Já fizemos alterações 
em legislação, que já entram 
em vigor ano que vem, para 
que residências do Bairro não 
sejam compradas e transfor-
madas em galpões, reivindi-
cação antiga dos moradores. 
E, no meu próximo mandato, 
construirei um Centro Inte-
grado de Saúde e Educação 
(CISE) da Terceira Idade no 
Prosperidade”, anunciou o co-
mandante do Paço Municipal.

A revitalização completa 
do Clube Esportivo Social 
Prosperidade, o tradicional 
Cespro, foi outra benfeitoria 
executada por Paulo Pinheiro 
na localidade, lembrada por 
Jorge Salgado, em suas pala-
vras no evento. 

Ibope confirma empate 
técnico em São Caetano

Paulo Pinheiro cresce nas últimas pesquisas Salgado e Paulo Pinheiro percorreram feira-livre e conversaram com a população

Divulgação Divulgação

O prefeito de São Caetano 
e candidato à reeleição, Paulo 
Pinheiro (PMDB), aparece cada 
vez mais bem posicionado nas 
pesquisas de intenção de votos 
para a eleição do dia 2 de outu-
bro. A mais recente sondagem do 
Ibope, divulgada sábado (17/9), 
reafirma o empate técnico com o 
ex-prefeito José Auricchio (PSDB). 

A pesquisa do Ibope ouviu 
602 eleitores e está registrada no 
TRE-SP, sob o nº 05393/2016. A 
margem de erro máxima estima-
da é de quatro pontos percen-
tuais para mais ou para menos. 
De acordo com o levantamento, 
a distância entre os dois candida-
tos caiu para menos da metade 
em apenas dez dias, quando foi 
divulgada pesquisa pelo Jornal 
Diário do Grande ABC. O Ibope 

mostra que Auricchio caiu de 33% 
para 31%, enquanto que Paulo 
Pinheiro saltou de 17,8% para 
24%. Considerando a margem de 
erro, ambos estão tecnicamente 
empatados. Na sequência apare-
cem Fabio Palacio (PR), com 14%, 
e Gilberto Costa (PEN), com 9%.

Na semana passada, pesqui-
sa realizada pelo Instituto CW7 
mostrou uma distância ainda 
menor entre Auricchio e Paulo 
Pinheiro. O ex-prefeito somou 
29,3%, contra 26,8% do atual 
chefe do Executivo.

No fim de semana, Paulo 
Pinheiro sentiu nas ruas o bom 
momento de sua campanha. 
Recebeu o carinho e o apoio  da 
população e de comerciantes, 
em caminhada na Rua Visconde 
de Inhaúma. 

Divulgação

Lucia esteve nos comércios

Eduardo Albuquerque

Lucia faz 
campanha
no Centro
da cidade

Eduardo 
defende 
gestão 

transparente 
em SCS

A candidata a Prefeitura 
de São Caetano do Sul, Lucia 
Dal’Mas (PRTB), esteve no 
Centro da cidade, na Rua 
Manoel Coelho, conversan-
do com comerciantes e mo-
radores da região, no último 
dia 16. Na oportunidade 
Lucia entregou material de 
campanha e contou sobre os 
seus projetos para o comér-
cio. No dia 17, a candidata 
percorreu a Rua Visconde de 
Inhaúma acompanhada do 
seu vice André Stabile.

O candidato a verea-
dor Eduardo Albuquerque 
(PEN), afirmou que São Cae-
tano somente vai evoluir se 
adotar uma gestão pública 
com conceito de sustenta-
bilidade. "Precisamos de 
uma administração dinâmica 
e transparente, que saiba 
promover políticas públicas 
que resolvam os problemas 
de hoje e que preparem a 
cidade para ser sustentável 
para o futuro", afirma Al-
buquerque. A campanha do 
candidato tem se destacado 
por apresentar propostas 
para que a cidade funcione 
de forma integrada. "O papel 
do vereador é fiscalizar o 
Executivo, mas também é 
sugerir caminhos para que o 
município se desenvolva de 
forma a garantir um bem-es-
tar real para a população", 
disse o candidato.

O candidato a prefeito de 
São Caetano, Fabio Palacio 
(PR), se reuniu com um grupo 
de empresários e comerciantes 
nos bairros Santa Paula e Santo 
Antônio. O encontro serviu 
para discutir propostas para o 
desenvolvimento econômico 
da cidade, como a promoção de 
feiras de negócios e a implanta-
ção de infraestrutura adequada 

de sistemas de comunicação.
“O município tem o papel 

estratégico de apoiar o de-
senvolvimento das atividades 
produtivas geradoras de tra-
balho, incluindo a economia 
social e das micro e pequenas 
empresas. Devemos aplicar 
a gestão de sucesso do setor 
empresarial à administração 
pública”, afirmou o candidato.

Palacio defende a promo-
ção de feiras e eventos de 
negócios para atrair novos 
investimentos ao município. 
“Devemos posicionar São Cae-
tano como pólo de negócios na 
região, atraindo novas oportu-
nidades e fortalecendo os ho-
téis, restaurantes, comércios e 
demais segmentos beneficia-
dos com estas ações”

Palacio propõe feira de negócios
Reprodução/Facebook

Fabio Palacio visitou comércios de São Caetano do Sul
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Tiago Iorc apresenta turnê
Troco Likes em São Caetano

Tiago é um daqueles ra-
ros casos em que um artista 
consegue dialogar com um 
grande público justamente 
pela alta qualidade de seu 
trabalho. Dono de bela voz e 
grande inquietude criativa, o 
brasiliense criado no exterior 
vê seu público crescer consi-
deravelmente a cada turnê.

Isso tem a ver com o envol-
vimento criado por suas com-
posições tão sinceras quanto 
bem feitas vistas ao longo de 
sua crescente discografia - e 
Troco Likes, novo disco com 

repertório 100% autoral é seu 
primeiro trabalho completa-
mente em português, como a 
conclusão de um processo de 
Tiago se entender cada vez 
mais como brasileiro.

Após ter tocado em palcos 
consagrados - como o festival 
SXSW (Texas), o Rockwood 
Music Hall (Nova York), To-
ronto Music Festival (Canadá), 
Grand Mint Festival (Coreia 
do Sul) e Vodafone Music Fest 
(Lisboa)-, Tiago Iorc levará Bra-
sil afora a turnê de seu quarto 
álbum, disposto a mostrar o 

quanto ele é um dos artistas 
mais "curtidos" dentro da mú-
sica autoral brasileira.

O show será apresenta-
do no Teatro do Externa-
to Santo Antonio (Rua São 
Luís, 80, bairro Santa Paula, 
em São Caetano), dia 23 de 
setembro, às 21 horas. Os 
ingressos podem ser adqui-
ridos no telefone 2093-3176 
de segunda a sexta das 10h 
às 19h e pela internet no site: 
www.bilheteriaexpress.com.
br. Mais Informações em www.
caproducoes.com.br.

Ator Marcelo Serrado 
no Paulo Machado

Marcelo Serrado apresenta monólogo em São Caetano Cantor faz show de seu quarto álbum de trabalho

Guilherme Maia Divulgação

O ator Marcelo Serrado se 
apresenta no teatro Paulo Ma-
chado de Carvalho, no dia 24 
de setembro, sábado, às 19h. 
No monólogo “O ATORmenta-
do”, o conhecido ator discorre 
sobre relacionamentos, políti-
ca e  internet de uma maneira 
bem humorada. O ator fala 
sobre o momento atual em 
que o país vive com uma visão 
divertida e crítica.

Marcelo Serrado também 
discorre sobre crianças com 
muito humor, já que é pai de 
gêmeos e descreve na peça 

o começo da nova vida com 
dois meninos iguais. Ao  final 
o ator faz uma interação com 
a plateia,  com dois improvisos 
que, como o nome já diz, cada 
dia sai de uma maneira.

Os ingressos custam R$ 
70,00 inteira e meia R$ 35,00. 
Vendas na bilheteria do tea-
tro de segunda a sábado, das 
14h às 19h. Vendas on line:  
www.compreingressos.com.br 
e aloingressos.com.br. O Teatro 
Paulo Machado fica na  Alame-
da Conde de Porto Alegre, 840 
- São Caetano do Sul.

Cantor Luso estará em SCS

O filme conta a história de 
Eduardo (Gregorio Duvivier) e 
seu maior inimigo: ele mesmo. 
A vida de Eduardo é organizada 
e previsível, seguindo planos 
que se resumem a virar sócio da 
empresa do pai e casar com a 

controladora namorada Viviane 
(Dani Calabresa). Mas uma no-
tícia inesperada transforma sua 
rotina no mais absoluto caos.

Abalado com as lembran-
ças, ele sofre um choque 
psicológico e se transforma 

em Duca, seu “outro eu”, 
mais descontraído e bastante 
inconsequente. Diagnosticado 
com dupla personalidade - 
Uma hora ele é o certinho e 
tímido paulistano Eduardo; 
em outra, se transforma em 

Duca, um carioca fanfarrão e 
folgado, Eduardo terá que se 
desdobrar para encontrar sua 
verdadeira identidade e para 
isso, contará com a ajuda dos 
amigos (Rafael Infante e Daniel 
Duncan) e da extrovertida 

Bárbara (Clarice Falcão), por 
quem Duca se apaixona.

No elenco: Gregorio Du-
vivier, Dani Calabresa, Clarice 
Falcão, Marcos Caruso, Zezé 
Polessa e Rafael Infante. Dire-
ção de Tomás Portella.

Divulgação

Clarice Falcão e Gregorio Duvivier são protagonistas da comédia brasileira

Eduardo, interpretado por Gregorio Duvivier, vive dividido entre ser carioca ou paulista

Estreia  "Desculpe o Transtorno"
fala sobre dupla personalidade

5ª Vitrine
de Arte

Os artistas residentes, 
nascidos ou que trabalhem 
em São Caetano do Sul te-
rão mais uma semana para 
inscrever suas obras na 5ª 
Vitrine de Arte, promovida 
pela Fundação Pró-Memória 
de São Caetano, por meio da 
Pinacoteca Municipal.

Até o dia 22 de setembro, 
cada artista poderá inscrever 
até três obras, em diversas 
temáticas, linguagens, téc-
nicas e materiais. Os traba-
lhos têm que ser inéditos e 
produzidos a partir de 2013. 
Aqueles que forem sele-
cionados ficarão expostos 
na Pinacoteca Municipal a 
partir de outubro.

A ficha de inscrição e o 
regulamento estão dispo-
níveis no site da Fundação 
Pró-Memória (www.fpm.
org.br), na página de Down-
loads. As obras e a ficha de 
inscrição preenchida deve-
rão ser entregues na sede 
da instituição, localizada na 
Av. Dr. Augusto de Toledo, nº 
255, Bairro Santa Paula. Mais 
informações pelo telefone 
4223-4780 ou pelo email 
pinacoteca@fpm.org.br.

Divulgação

O cantor e compositor 
Luso se apresentará no Tea-
tro Santos Dumont, em São 
Caetano do Sul, com o show 
Relax: Luso + Cazuza. A apre-
sentação traz no repertório 
as composições do artista 
amazonense com parceiros 
e hits de Cazuza em uma 
homenagem a um dos ico-
nes do rock brasileiro e uma 
de suas referências musi-
cais. Com sua voz rascante, 
potente e visceral vem ga-
nhando mercado na cena 
musical. A banda é formada 
por Fernando Mangabeira, 
na guitarra e violão, Gerson 
da Conceição (baixo) e Nil-
son Silva na bateria. 

O show Relax: Luso + 
Cazuza será apresentado 
na sexta-feira, dia 23, às 
21 horas.  Os ingressos 
podem ser comprados em 
www.bilheteriaexpress.
com.br e custam entre 
R$20,00 e R$40,00.

A Fundação Pró-Memória 
de São Caetano do Sul oferece 
uma gama de atividades e ex-
posições gratuitas para públi-
cos de todas as idades.

Até esta sexta-feira (23/9) 
aqueles que estiverem no Espa-
ço Cerâmica não podem deixar 
de conhecer a exposição Alegria, 
em cartaz no Espaço do Forno 
(acesso pela Rua Casemiro de 
Abreu). Estão expostas mais de 
30 esculturas, feitas de diferen-
tes matérias-primas: terracota, 
bronze e fiberglass, pelo artista 
italiano Inos Corradin. A visi-
tação pode ser feita de terça a 
sábado, das 14h às 17h.

Já a Pinacoteca Municipal 
(Av. Dr. Augusto de Toledo, 
n° 255 – Bairro Santa Paula) 
abriga, até o próximo dia 30, 
obras de Claudio Tozzi e Caci-
poré Torres. O primeiro, expõe 
20 quadros em acrílica sobre 
tela e madeira, dentro de um 
panorama que mostra seus 
trabalhos do início da década 
de 1980 até os anos atuais, o 
segundo apresenta 19 escultu-
ras produzidas a partir de ferro, 
aço, inox e bronze. A Pinaco-
teca está aberta de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, e aos 
sábados, das 9h às 13h.

No Museu Municipal (R. 

Maximiliano Lorenzini, n° 122), 
as duas exposições em cartaz 
terminam no dia 30 de setem-
bro. Guarda-roupas, cômodas, 
criados-mudos, cadeiras e 
mesas, compõem Um móvel, 
Uma História. Em outro cômo-
do, o público poderá contem-
plar diversos brinquedos an-
tigos, que ajudam a entender 
a maneira como as crianças 
se divertiam antigamente e o 
que mudou com o tempo, por 
meio da mostra Brinquedos 
da Infância de Nossos Pais. 
Mais informações sobre as 
mostras podem ser obtidas 
pelo telefone 4223-4780.

Exposições da Pró-Memória nas últimas semanas

Peça da exposição Alegria, do artista italiano Inos Corradin

Divulgação

Homenagem 
a Cazuza no 

teatro Santos  
Dumont


