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A taxa de desemprego nos 
municípios do ABC caiu para 
16,4% em agosto, ante 16,8% 
em julho, depois de registrar 
estabilidade por dois meses 
consecutivos. O setor de Servi-
ços gerou cinco mil empregos. 
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O candidato a vereador 
Rodrigo Sodré (PHS), de São 
Caetano do Sul, recebeu nesta 
semana o apoio do deputado 
Arnaldo Faria de Sá (foto) e 
também do ex-candidato a ve-
reador Kikito dos Radialistas.

Pág. 05

Região
Matheus Ceará estará em 

São Caetano para mostrar 
o show “Inédito Para Quem 
Nunca Viu”. O espetáculo será 
apresentado no Teatro Paulo 
Machado de Carvalho, no próxi-
mo sábado, dia 01 de outubro.

TeatroEleições

Em recente entrevista na 
rede social, o candidato a pre-
feito de São Caetano, Gilberto 
Costa (PEN), disse que o ex-pre-
feito José Auricchio Júnior (PSDB) 
acabou com o Esporte da cidade. 
O candidato do PEN disse que 
a municipalização desastrosa 
dos clubes de recreação e lazer, 
feitas por Auricchio, marcou 
o início do caos no setor. “O 
processo acabou com a gestão 
das agremiações e, consequen-
temente, com a geração de re-
ceita própria, comprometendo 
os serviços de manutenção. 
Quando assumi a Secretaria 
de Esportes busquei soluções 
para os erros cometidos por 
Auricchio em sua gestão catas-
trófica”, falou. Página 5

Para Gilberto Costa, Auricchio
destruiu o Esporte de São Caetano
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Pesquisa mostra empate 
técnico em Santo André

Faltando dois dias para as 
eleições municipais, 24,81% 
dos eleitores de Santo André 
ainda não sabem em quem vo-
tar no próximo domingo.

O candidato do PSDB Paulo 
Serra (15,12%) passou o petista 

Carlos Grana (13,18%). O ex-
-prefeito Aidan Ravin (18,02%) 
mantém a liderança na pes-
quisa estimulada. Se o levan-
tamento for confirmado nas 
urnas, Paulo estará no segundo 
turno com Aidan. Página 2

Gilberto foi secretário de Esportes na gestão do ex-prefeito Auricchio

Subindo nas pesquisas, prefeito 
Paulo Pinheiro segue ao lado
da população de São Caetano

O prefeito de São Cae-
tano do Sul e candidato 
à reeleição, Paulo Pinhei-
ro (PMDB), segue a sua 
campanha de divulgar ao 
eleitorado o conceito de 
mudança com responsa-

bilidade que implantou na 
Prefeitura. Pinheiro percor-
reu vários pontos do muni-
cípio para informar sobre 
as suas principais propos-
tas, entre elas o Parque da 
Saúde, que concentrará 

atendimentos clínicos e 
atividades esportivas e de 
lazer em um único espaço, 
no galpão da Avenida Pre-
sidente Kennedy, o mesmo 
que foi alvo de um incêndio 
em 2012. Páginas 3 e 5 Ex-prefeito Aidan Ravin lidera
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impressão feita
peLa GrÁfiCa oesp

Eleitor que faltar às urnas
deve justificar ausência

Câmara aprova diretrizes orçamentárias

Números

Faltando dois dias para as 
eleições municipais, 24,81% 
dos eleitores de Santo André 
ainda não sabem em quem 
votar no próximo domingo.

O candidato do PSDB Paulo 
Serra (15,12%) passou o pe-
tista Carlos Grana (13,18%). 
O ex-prefeito Aidan Ravin 
(18,02%) mantém a liderança 
na pesquisa estimulada. Se o 
levantamento for confirmado 
nas urnas, Paulo estará no se-

gundo turno com Aidan.
O segundo bloco tem Salles 

com 6,78%, seguido por Ailton 
Lima – 5,23%, Rafael Daniel 
– 1,94% e Ricardo Alvarez – 
0,78%. Brancos e nulos 14,15%.

Espontânea - Entre os 516 
eleitores que responderam 
a pesquisa espontânea do 
Sebram (Serviço de Pes-
quisas de Opinião Pública), 
encomendada pe lo  ABC 
Repórter, entre os dias 26 e 

27 de setembro, Aidan Ravin 
(PSB), 11,82%, Carlos Gra-
na (PT) tem 10,47%, Paulo 
Serra (PSDB), 6,01%, Salles 
(PPS), 2,91%, Ailton Lima 
(SD), 2,52%, Rafael Daniel 
(PMDB), 0,78% e Ricardo 
Alvarez (PSol), 0,19%. Não 
sabem e não opinaram so-
mam 65,31%.

Rejeição - Quando o elei-
tor é questionado sobre em 
quem não votaria (rejeição), 

os índices são baixos entre 
os andreenses. Aidan tem 
12,79% seguido de Grana com 
10,66%. Rafael Daniel soma 
6,98%, Paulo Serra e Salles 
5,23%, Ailton Lima 3,29% e 
Ricardo Alvarez 1,94%.

Metodologia - A pesquisa 
está registrada no TRE-SP sob 
o nº 07412/2016. A margem de 
erro tem variação de 4,5% e um 
intervalo de confiança de 95%.

Fonte: Jornal ABC Repórter

ABC Político

Uma das propostas do 
candidato a prefeito Gilberto 
Costa (PEN) é a implantação 
do Hospital Escola, com 52 
especialidades médicas, nas 
dependências do Hospital São 
Caetano, em parceria com a 
USCS e Hospital Sírio-Libanês. 
O mesmo local será dotado 
de um Centro Municipal de 
Diagnóstico por Imagem e 
um Laboratório Municipal de 
Análises Clínicas. 

O Centro de Diagnóstico 
por Imagem oferecerá uma 
infraestrutura completa, com 
modernos equipamentos e 
profissionais especializados 
para garantir a qualidade do 
exame, o bem-estar e a se-
gurança dos pacientes, com 
mais de 30 tipos de exames, 
desde os mais simples, como 
raio-X convencional, até os 
mais complexos. O Labo-
ratório de Análises Clínicas 
prestará serviços de assistên-
cia à saúde de diagnósticos 
laboratoriais, executando 
todos os tipos de exames, 
tanto ambulatorial como de 
urgências e emergências com 
qualidade e rapidez à dispo-
sição dos pacientes. 

“A implantação do Hospital 
Escola com 52 especialidades 
médicas, no Hospital São Cae-
tano, será a maior inovação na 
área da Saúde e vai resolver o 
problema na cidade”, prome-
teu Gilberto Costa.

Caminhada - A ‘Caminha-
da Rumo à Vitória’, protagoni-
zada pelo candidato a prefei-
to Gilberto Costa (PEN), seu 
vice, Dr. Hiroshi (PEN) e os 29 
candidatos a vereador pelo 
Partido Ecológico Nacional, 
chegou às ruas do Bairro Boa 
Vista nesta quinta-feira (29).

“Ainda tenho 3 dias de 
campanha e estou intensifi-
cando o corpo a corpo, que é 
o que eu mais gosto de fazer”, 
afirmou Gilberto Costa.

Além de debater os prin-
cipais problemas da cidade e 
de apresentar propostas para 
melhorias, a comitiva do PEN 
adentrou os estabelecimentos 
comerciais e conversou com 
os proprietários e clientes. 

“A cidade de São Caetano 
entendeu as propostas do 
meu Plano de Governo e sabe 
que as melhores soluções 
e melhorias estão comigo”, 
concluiu o candidato.
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O eleitor que não votar no dia 
da eleição terá de justificar a au-
sência à urna para regularizar sua 
situação eleitoral. Ele pode fazer 
isso no próprio dia da eleição, 
se estiver fora do seu domicílio 
eleitoral, apresentando Requeri-
mento de Justificativa preenchido 
em qualquer seção eleitoral. Já a 
partir do dia seguinte, ele pode 
solicitar via internet, anexando, de 
forma digitalizada,o comprovante 
da impossibilidade de compare-
cimento. Também há chance de 
justificativa via postal ou por escri-
to em qualquer cartório eleitoral. 

Na terça-feira, 27, a Câma-
ra Municipal de São Caetano 
votou, em primeira discussão, 
o projeto de lei da Prefeitura 
Municipal que dispõe sobre as 
Diretrizes Orçamentárias para a 
elaboração da Lei Orçamentária 
de 2017. O projeto foi aprovado.

Também em primeira dis-
cussão, foi aprovado o pro-
jeto de lei do vereador Paulo 
Bottura que institui o estímulo 
à criação da escolinha de futsal 
feminino. Já em segunda dis-
cussão, Bottura teve votado e 
aprovado, o projeto que institui 
no Calendário Oficial de Datas 

e Eventos o Dia Municipal de 
Combate ao Câncer Bucal.

Ainda em segunda discussão, 
foram apreciados os projetos de 
lei dos vereadores Parra e Dr. 
Xavier. O do primeiro, institui o 
estímulo à realização gratuita de 
exame de diagnóstico precoce 
de catarata congênita e outras 
alterações oculares, por materni-
dades e estabelecimentos hospi-
talares públicos e privados de São 
Caetano do Sul, o do segundo, 
institui no Calendário Oficial o Dia 
Municipal do Agente de Trânsito. 
Ambos foram aprovados.

O vereador Eder Xavier pe-

diu vistas por uma sessão de 
seu projeto de lei que acrescen-
ta parágrafo único e incisos ao 
artigo 1º da lei nº 4.773, de 23 
de junho de 2009, que institui 
a Campanha Municipal de Pre-
venção, Redução e Compensa-
ção de Emissões de Dióxido de 
Carbono (CO2) e demais Gases 
Veiculares de Efeito Estufa.

O vereador Gersio Sartori 
teve aprovado, em votações 
únicas, dois projetos de decreto 
legislativo que concedem títu-
los de Cidadão Sulsancaetanen-
se; um para Luiz Tavares e outro 
para Vitorio Vizentim Filho. Trabalhos na Casa foram rápidos

Eleitor que não justificar ausência pode levar multa

Redrodução 

Pesquisa mostra empate técnico em Santo André

Divulgação

Gilberto Costa quer
renovar a Saúde

Gilberto com apoiadores da sua campanha

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.

 

 
  

Em 24 anos de atuação a Fundação Abrinq – Save the Children
já beneficiou mais de 7,9 milhões de crianças. 

Ligue para: 0300 10 12345

127crianças com 
menos de 5 anos

morrem por dia no Brasil. 

MUDE ESTA HISTÓRIA! 
DOE AGORA.

www.doeagora.org.br

Paulo Serra: 15,12%Aidan Ravin: 18,02% Carlos Grana: 13,18% Raimundo Salles: 6,78%
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Paulo Pinheiro reafirma propostas
para São Caetano seguir mudando

Prefeito esteve em diversos locais conversando com os moradores da cidade

O prefeito de São Caetano 
do Sul e candidato à reeleição, 
Paulo Pinheiro (PMDB), segue 
a sua campanha de divulgar 
ao eleitorado o conceito de 
mudança com responsabili-
dade que implantou na Pre-
feitura e que a cidade precisa 
para continuar avançando. Na 
quarta-feira (28/9), o chefe 
do Executivo percorreu vários 
pontos do município para 
informar sobre as suas prin-
cipais propostas, sempre ao 
lado de seu candidato a vice-
-prefeito, o vereador Jorge 
Salgado (PTB).

O Parque da Saúde concen-
trará atendimentos clínicos e 
atividades esportivas e de lazer 
em um único espaço, no galpão 
da Avenida Presidente Ken-
nedy alvo de um incêndio em 
2012. Distribuição de remédios 
em casa e instalação de 400 câ-
meras de monitoramento pela 
cidade são outros destaques 
do plano de governo. 

A construção de mais seis 
escolas (quatro de Ensino In-
fantil e duas do Ensino Funda-
mental), criação do cursinho 
gratuito pré-vestibular e Enem, 
e o lançamento de projeto 
habitacional municipal para 
a construção de moradias 
populares, atendendo exclusi-
vamente os moradores de São 
Caetano, também estão entre 
as principais propostas. Para 
conferir o plano de governo 
completo, acesse www.vote-
15paulopinheiro.com.br.

“Assumimos a Prefeitura 
em uma situação de muita 
dificuldade, mas não lamenta-
mos. Trabalhamos para elevar 
cada vez mais a satisfação dos 
moradores com os serviços 
públicos. É o que vamos con-
tinuar fazendo, melhorando 
a qualidade de vida de todos 
e colocando a população, 
sempre, em primeiro lugar”, 
ressaltou Paulo Pinheiro.

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

O prefeito visitou as feiras 
livres dos bairros Barcelona 
e Boa Vista, e caminhou pelo 
comércio das ruas Taipas e 
Visconde de Inhaúma, sempre 
recebendo o carinho da po-
pulação e dos comerciantes. 
Também vistoriou o trabalho 
realizado na EMI Candinha 
Massei Fedato, na UBS Moa-
cir Gallina (ambas no Bairro 
Cerâmica), e na Fundação das 
Artes, no Bairro Oswaldo Cruz, 
presenciando a atenção, cui-

dado e dedicação dos profis-
sionais às crianças, pacientes 
e alunos, respectivamente. 

Paulo Pinheiro também con-
versou com a equipe de fun-
cionários da Papelaria Lupapel, 
no Bairro Santa Paula. “Todos 
percebemos a diferença. O ex-
-prefeito veio aqui e só criticou. 
O atual se pautou em propostas, 
que é o que a cidade precisa e 
que o eleitor quer saber para 
definir seu voto”, elogiou um dos 
proprietários do estabelecimen-

to, Luiz Fionotti, que recebeu o 
chefe do Executivo ao lado do 
irmão e sócio Paulo Finotti – o 
candidato a vereador Caio Sal-
gado (PTB) também participou 
da atividade.

“Caminhamos nas ruas e 
vemos o sentimento de que 
os avanços continuem. São 
Caetano não quer político 
que teve as contas rejeitadas 
ou que está concorrendo por 
brechas jurídicas”, afirmou 
Jorge Salgado.

Paulo Pinheiro participou 
ainda de reunião com o candi-
dato a vereador Flavio Nakaoka 
(DEM), que atraiu cerca de 150 
pessoas a buffet da Rua Ama-
zonas. E, encerrando o dia, par-
ticipou de sabatina realizada 
por moradores do condomínio 
Pateo Catalunya, expondo que 
busca alcançar a excelência 
dos serviços públicos em todas 
as áreas – convidado, o ex-
-prefeito José Auricchio Junior 
não compareceu.

Paulo Pinheiro esteve conversando com moradores do condomínio Pateo Catalunya

Divulgação

Prefeito em bate-papo com a população na feira Pinheiro com as pequeninas alunas de dança



Interessados em ingres-
sar no curso de medicina da 
USCS no início do próximo 
ano têm até o dia 28 de ou-
tubro, às 16h, para efetuar 
a sua inscrição. O processo 
seletivo acontece pela Vu-
nesp (www.vunesp.com.br). 

O processo seletivo refe-
re-se ao curso de Medicina 
oferecido em São Caetano 
do Sul, no Campus Centro 
(Rua Santo Antônio, 50), no 
qual são oferecidas 60 va-
gas. A prova  será dia 26/11, 

das 9h às 13h e das 15h às 
18h. O valor da inscrição é 
de R$ 350,00 e as aulas co-
meçam em  1º de fevereiro 
de 2017.

O edital com mais infor-
mações pode ser acessado 
no site http://www.vunesp.
com.br/viewer/visual iza.
h t m l ? f i l e = / U S C S 1 6 0 1 /
USCS1601_306_039475.pdf 

O resultado da classifica-
ção individual para primeira 
chamada está previsto para 
14/12.

Medicina da USCS está com inscrições abertas
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São oferecidas 60 vagas no curso de Medicina

Divulgação
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Setor de serviços gera novos
postos de trabalho no ABC

Pesquisa registra queda na taxa de desemprego

A taxa de desemprego nos 
municípios do ABC caiu para 
16,4% em agosto, ante 16,8% 
em julho, depois de registrar 
estabilidade por dois meses 
consecutivos. Na análise por 
setores, destaque para o seg-
mento de Serviços, com gera-
ção de 5 mil postos de trabalho. 
Os números são da Pesquisa de 
Emprego e Desemprego (PED), 
realizada pela Fundação Seade 
e pelo Dieese, em parceria com 
o Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC, divulgada nesta 
quinta-feira (29), na sede da 
entidade regional.

O total de ocupados per-
maneceu próximo da estabili-
dade, com leve alta de 0,2%, 
passando a ser estimado em 
1.193 mil pessoas. “Os núme-
ros mostram uma tendência à 
estabilidade dos indicadores, 
mas ainda passamos por um 
momento muito incomum por 
causa da crise. Apesar de está-
vel, o nível de ocupação segue 
baixo”, afirmou César Andaku, 
economista do Dieese, durante 
a apresentação da pesquisa.

O total de desempregados 
na região foi estimado em 234 
mil pessoas, 6 mil a menos 
em relação ao mês anterior. O 
resultado foi influenciado pela 
redução de 0,3% da População 

Número de desempregados diminuiu nos municípios do ABC

Economicamente Ativa (PEA), 
com 4 mil pessoas deixando a 
força de trabalho da região, e 
uma alta de 0,2% do nível de 
ocupação (geração de 2 mil 
postos de trabalho).

Na análise setorial, a gera-
ção de 5 mil vagas nos Serviços 
influenciou positivamente o re-
sultado, enquanto o Comércio e 
Reparação de Veículos Automo-
tores e Motocicletas manteve-se 
estável. No sentido inverso, a 

Indústria de Transformação re-
cuou 2,2%, com eliminação de 6 
mil postos de trabalho, com des-
taque para a queda de 5,6% do 
segmento de metal-mecânica, 
com perda de 8 mil postos.

Em agosto, o número de 
assalariados na região recuou 
2,2%. No setor privado, caíram o 
contingente de empregados com 
carteira de trabalho assinada 
(-0,4%) e o daqueles sem cartei-
ra (-1,1%). No setor público, o 

número de assalariados retraiu 
16,2%. No mês em análise, 
o contingente de autônomos 
aumentou 2,2%, refletindo a 
expansão de 5,9% para os que 
trabalham para o público, ao 
mesmo tempo em que houve 
redução de 2,4% para os que 
trabalham para empresa.

Entre junho e julho de 2016, 
o rendimento médio real dos 
ocupados cresceu 0,7% e o dos 
assalariados recuou 0,7%, que 

passaram a equivaler a R$ 2.201 
e R$ 2.237, respectivamente. 
Permaneceram próximas da 
estabilidade as massas de ren-
dimentos de ocupados (0,1%) e 
assalariados (0,3%), no primeiro 
caso, como resultado de au-
mento do rendimento médio e 
redução do nível de ocupação, 
enquanto, para os assalariados, 
como decorrência do cresci-
mento do nível de emprego e da 
redução do salário médio real.

Fundação Salvador Arena oferece 
bolsas de estudo integrais 

O Centro Educacional da 
Fundação Salvador Arena - 
CEFSA, instituição de ensino 
totalmente gratuita localizada 
na cidade de São Bernardo do 
Campo, região da Grande São 
Paulo, está com inscrições 
abertas para 499 bolsas inte-
grais para cursos presenciais 
da educação básica e ensino 
superior. A inscrição deve ser 
feita por meio do site www.
cefsa.org.br. Acesse e saiba as 
regras para cada processo se-
letivo abaixo. Metade das va-
gas citadas nos dois processos 
seletivos acima será destinada 
a candidatos com renda bruta 
mensal familiar, per capita, 

de até 1,5 salário mínimo e 
os interessados neste tipo de 
vaga devem se inscrever para 
vagas sociais. Os candidatos 
aprovados deverão comprovar 
as informações socioeconômi-
cas no dia da matrícula. As va-
gas sociais foram criadas pela 
instituição para conceder os 
mesmos direitos à educação 
aos candidatos com menor 
poder aquisitivo.

 Um terceiro processo se-
letivo, voltado aos estudantes 
do ensino superior que de-
sejam se transferir para uma 
instituição de ensino superior 
totalmente gratuita e de qua-
lidade, oferece 93 vagas para 

os cursos presenciais de ba-
charelado em Administração, 
Engenharia de Alimentos, 
Engenharia de Computação e 
Engenharia de Controle e Au-
tomação. A inscrição deve ser 
feita até o dia 18 de novembro 
no site www.ftt.com.br. 

O Centro Educacional da 
Fundação Salvador Arena inte-
gra o Colégio Termomecanica 
- CTM e a Faculdade de Tec-
nologia Termomecanica - FTT. 
Juntas, as duas instituições de 
ensino oferecem ensino gra-
tuito e de qualidade para mais 
de 2.400 estudantes todos os 
anos. Saiba mais em: www.
fundacaosalvadorarena.org.br.

Medicina ABC realiza 
tratamento gratuito

Centro de Pesquisa Clínica está com inscrições abertas São oferecidas bolsas para educação básica e ensino superior

Divulgação Divulgação

O Centro de Pesquisa Clíni-
ca da Faculdade de Medicina 
do ABC está com inscrições 
abertas em estudo sobre con-
tusão e torção.

 Homens e mulheres entre 
18 e 65 anos, que sofrerem 
contusões ou torções em al-
guma parte do corpo – com 
exceção dos dedos –, podem 
procurar a equipe da FMABC 
em até 48 horas após a lesão 
para se candidatar ao estudo.

O objetivo do trabalho é 
realizar análise comparativa 
ao avaliar a eficácia de uma 
medicação no alívio das do-
res, que será administrada de 
duas maneiras: comprimido 

oral e adesivo. Por essa razão, 
os interessados em participar 
devem apresentar ao menos 
um sintoma de dor ou infla-
mação local.

O tratamento é gratuito, 
realizado na própria Faculdade 
de Medicina do ABC, e inclui 
consultas médicas, exames, 
raio-x e medicação.

Os interessados em fazer 
o tratamento, devem entrar 
em contato de segunda, terça 
e sexta-feira, das 8h às 17h, 
pelo telefone (11) 4993-5459 
ou 4993-5508. A Faculdade 
de Medicina do ABC fica na 
Av. Príncipe de Gales, 821, em 
Santo André.

Divulgação

As inscrições para o Progra-
ma de Estágio Pirelli 2017 foram 
abertas. Os candidatos interes-
sados em estagiar na empresa 
devem participar do processo 
fazendo cadastro no site www.
ciadeestagios.com.br/pirelli até 
o dia 14 de outubro.

Ao todo, serão 115 vagas dis-
poníveis em diversas áreas para 
universitários, com conclusão 
prevista para junho ou dezem-
bro de 2018, e cursos técnicos, 
com disponibilidade de pelo 
menos um ano, nas unidades 
de Santo André (SP), Campinas 
(SP), São Paulo (SP), Feira de 
Santana (BA) e Gravataí (RS). 

Para candidatar-se, o 
estudante deve estar matri-
culado em um dos seguintes 
cursos do ensino técnico e 
superior: Administração; 
Administração com Ênfase 
Comercio Exterior; Ciên-
cias Contábeis; Ciências da 
Computação; Ciências e Tec-
nologia; Direito; Economia; 
Engenharia Ambiental; Enge-
nharia Elétrica; Engenharia de 
Telecomunicação; Engenharia 
Materiais; Engenharia Mecâ-
nica; Engenharia Produção; 
Engenharia Química; Rela-
ções  Internacionais; Sistemas 
de Informação; Técnico Admi-
nistração; Técnico Eletrônico; 
Técnico Informática; Técnico 
Mecânica; Técnico Mecatrô-
nica; Técnico Segurança do 
Trabalho Técnico em Quí-
mica; Comunicação Mer-
cadológica, Comunicação 
Social; Marketing; Psicologia; 
Publicidade e Propaganda; 
Engenharia Mecatrônica; 
Engenharia de Controle e 
Automação e Jornalismo.

Pirelli abre 
inscrições do 
Programa de 
Estágio 2017

A Cultura Inglesa prorro-
gou o período de inscrições 
para o seu primeiro pro-
grama de trainee na área 
corporativa. Os interessados 
podem se candidatar a uma 
vaga na instituição de ensino 
de inglês até o dia 9 de ou-
tubro. São vagas para atuar 
em nove áreas da empresa.

O Programa Trainee Cul-
tura Inglesa 2017 terá dura-
ção de 12 meses. Os jovens 
talentos precisam fazer a 
sua inscrição, pelo site www.
culturainglesa.net/trainee.

Trainee 
Cultura 
Inglesa

Empresa oferece 115 vagas

Divulgação
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Auricchio acabou com o Esporte
de São Caetano, diz Gilberto Costa
Candidato a prefeito pelo Partido Ecológico Nacional não poupou críticas ao ex-prefeito

Em recente entrevista na 
rede social o candidato a pre-
feito de São Caetano, Gilberto 
Costa (PEN), disse que o ex-
-prefeito José Auricchio Júnior 
(PSDB) acabou com o legado 
deixado por Braido e Tortorello 
no Esporte da cidade. “O ex-
-prefeito demitiu 700 atletas, 
abandonou os clubes e ainda 
deixou o setor endividado”, falou 
Gilberto Costa, que foi secretário 
de Esportes e Turismo durante 
um ano na gestão passada (2011 
a 2012), justamente no segundo 
mandato do Auricchio.

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

“Os clubes ficaram totalmen-
te dependentes da Prefeitura 
e o Auricchio os abandonou, 
estavam todos sucateados. Não 
havia repasse de verba. Então, 
não havia mais dinheiro para re-

Gilberto Costa e Dr. Hiroshi conversam com moradores de São Caetano do Sul

formas e manutenção. Se havia 
um vazamento em uma piscina, 
não tínhamos a quem recorrer. 
Paredes trincadas e descascadas, 
torneiras enferrujadas, estrutura 
elétrica, hidráulica e estrutu-
ral comprometidas... Faltavam 
materiais básicos de limpeza 
e higiene pessoal, como papel 
higiênico”, recorda.

A municipalização, além de 
ter levado o caos aos clubes, 
fez as agremiações perderam as 
suas identidades, já que foram 

rebatizadas com nomes de ex-
-políticos ou seus familiares, em 
uma clara ação eleitoreira. “O 
que ocorreu foi uma enorme 
desconstrução do Esporte de 
São Caetano por alguém que 
não enxerga o setor como meio 
de socialização. A ginástica é 
um dos vários exemplos de 
descaso de Auricchio com o 
Esporte, que viu o ginásio da 
Agith (Associação de Ginástica 
di Thiene), referência na região 
por décadas, ser tomado pelo 

matagal, mosquitos e usuários 
de drogas. Sem ter para onde ir, 
os atletas foram alojados pelo 
ex-prefeito nos fundos da SERC 
Santa Maria, sem o mínimo de 
estrutura adequada”, contou.

Gilberto Costa também 
lembrou do caso da A.D. São 
Caetano do Sul, o Azulão, que 
despencou para as div isões de 
baixo nos campeonatos Paulista 
e Brasileiro. “Ele não só não 
incentivou a A.D. São Caetano 
como queria expulsar o clube 

da cidade, querendo tomar 
a sede de volta e o estádio, 
gerando um problema jurídico 
e uma grande revolta popular. 
Auricchio mostrou total inca-
pacidade de gerir o Esporte, 
fruto também de seu desinte-
resse pela área. Será necessário 
muito trabalho para retomar a 
boa qualidade no esporte da 
cidade, depois de tantos desa-
certos praticados na sua gestão, 
que inclusive, dificultou o meu 
trabalho na pasta”, desabafou.

Subindo nas pesquisas, Pinheiro 
segue ao lado da população

“Não vamos deixar ninguém 
nos intimidar com ameaças, 
tampouco causar nenhum tipo 
de terrorismo em nossa cam-
panha. A oposição está usando 
artifícios muito baixos”. Com 
essas palavras firmes a apoia-
dores, Paulo Pinheiro, prefeito 
de São Caetano do Sul, mos-
trou, na terça-feira (27/9), o 
quão robusto está o espírito de 
sua campanha à reeleição pela 
coligação 'Compromisso com 
o Futuro' (PMDB-PTB-PP-PRB-
-PROS-DEM-SDD-PTN-PHS).

“A oposição não encontra 
argumentos válidos para falar 
sobre o meu governo e, infe-
lizmente, tenta causar intrigas 
que não são dignas de se expôr 
à população de São Caetano, 
tão inteligente e educada”, 
enfatizou Pinheiro. “Portanto, 

diante dessa situação, só tenho 
a dizer que melhorei todos os 
serviços da cidade. Vale lembrar 
que, quando assumi a Adminis-
tração Municipal, o ex-prefeito 
(José Auricchio Júnior) havia 
deixado os nossos hospitais até 
sem roupas de cama, só para 
exemplificar. Um absurdo.” 

Credibilidade - Convidado 
pela direção da empresa Frad 
Calçados para explanar o seu pla-
no de governo para os próximos 
quatro anos aos funcionários, 
Paulo Pinheiro, acompanhado 
de seu companheiro de chapa, 
vereador Jorge Salgado, esteve 
na sede da companhia, situada 
no Bairro Santa Maria, na terça.

No local, o comandante do 
Paço Municipal sulsancaeta-
nense deu ênfase ao setor de 
Desenvolvimento Econômico, 

cujas benesses na cidade in-
cluirão a criação do Inova Sanca 
(incubadora e aceleradora de 
negócios); estímulo à construção 
de quarteirões criativos e de ino-
vação, ao longo da Avenida Guido 
Aliberti; implantação do Conecta 
Sanca, com Wi-Fi e outros benefí-
cios gratuitos aos moradores; e a 
idealização do Pólo Tecnológico.

Presente ao encontro, Paulo 
Bottura (PTB), vereador e pos-
tulante a um novo mandato no 
Legislativo Municipal, aprovou 
as propostas que ouviu e clas-
sificou Paulo Pinheiro como 
“um homem honrado, uma das 
pessoas mais honestas que já 
vi no meio político”. “Portanto, 
precisamos dar a ele um segun-
do mandato e votar 15, porque 
o bom trabalho deve seguir em 
São Caetano”, observou.

Kikito e deputado Faria 
de Sá apoiam Sodré

Rodrigo Sodré e Kikito do Radialista Paulo Pinheiro tirando selfie com moradores da cidade

Divulgação Divulgação

Faltando poucos dias para 
o fim da corrida eleitoral, o 
candidato a vereador Sodré 
fideliza cada vez mais o apoio 
da juventude e terceira idade. O 
ex-candidato Kikito do Radialista, 
em reunião com Sodré decidiu 
retirar sua candidatura e for-
talecer ainda mais o apoio dos 
jovens da cidade de São Caetano 
do Sul. Segundo Kikito, “Política 
se faz em grupo, e os projetos 
de Sodré para juventude vem de 
encontro com meus pensamen-
tos e dos meus aliados”, disse o 
agora ex-candidato. Nas propos-
tas de Sodré para o esporte, ele 
pretende lutar pela construção 
da maior pista de skate do Bra-
sil, além de implantar gramado 
sintético em todos os campos de 
futebol da Prefeitura. 

Para a terceira idade, o candi-

dato também recebe o apoio do 
deputado federal Arnaldo Faria 
de Sá (criador do Estatuto do 
Idoso). Segundo Sodré, se eleito, 
afirma que dará continuidade 
ao trabalho desenvolvido pelo 
deputado federal em São Paulo, 
oferecendo todo suporte neces-
sário a população idosa, além 
de lutar pela melhoria nos Cises 
(Centro Integrados de Saúde e 
Educação), com a reforma nas 
piscinas, implantação de hidrote-
rapia e fisioterapia, entre outros. 

Sodré disse que mais quatro 
candidatos à vereança em São 
Caetano retiraram suas candida-
turas para o apoiarem: o Luizinho 
da Ambulância, Ione Sarti, João 
Cabeleireiro e o Kikito do Radialista. 
Sodré é presidente do PHS em São 
Caetano e concorre no próximo 
domingo ao cargo de vereador.

Divulgação

Cerveja está liberada

Eleição não 
terá restrição 

de venda e 
consumo
de álcool

O Estado de São Paulo 
não terá restrições ao con-
sumo e à comercialização 
de bebidas alcoólicas no 
primeiro e segundo turno 
das eleições municipais, nos 
dias 2 e 30 de outubro. 

A ausência de restrições 
segue decisão do desembar-
gador Henrique Nelson Calan-
dra, publicada em acórdão do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo em 2008.

A proibição do consumo 
e da venda de bebidas não 
está explícita no Código Elei-
toral, que prevê punições a 
quem promover desordem 
que prejudique a eleição ou 
a quem descumprir quais-
quer ordens ou instruções 
da Justiça. Entretanto, a 
polícia continuará realizando 
pontos de bloqueio para a 
fiscalização da Lei Seca.

Candidato a prefeito de São 
Caetano do Sul pelo PR, Fabio 
Palacio percorreu os bairros 
Prosperidade, Fundação e 
Centro nesta quarta-feira (28) 
para conversar com moradores 
e comerciantes. 

Fabio Palacio agradeceu aos 

munícipes pelo apoio e carinho 
que tem recebido desde o início 
de sua campanha política.

“A população percebeu 
que existe um novo caminho, 
por isso nossa campanha é a 
que mais cresce. Vamos juntos 
transformar São Caetano na 

cidade que todos merecem, 
com uma gestão moderna, 
transparente e responsável 
com os recursos públicos. Não 
precisamos de mais constru-
ções, e sim fazer funcionar a 
estrutura que a cidade já tem”, 
afirmou o candidato.

Fabio Palacio propõe gestão
moderna em São Caetano

Divuldação

Fabio Palacio percorreu vários bairros da cidade

Lucia conversou com motoristas

Lucia faz 
pedágio em 
farol da Av. 

Goiás

A candidata à prefeitu-
ra de São Caetano, Lucia 
Dal´Mas (PRTB), juntamente 
com seu candidato à vice na 
chapa, André Stábile, esteve 
no último dia 28/09, no cru-
zamento da Rua Piratininga 
com Avenida Goiás, entre-
gando material de campa-
nha para os motoristas pa-
rados no farol. A candidata 
também esteve presente nos 
bairros Fundação e Santa 
Paula fazendo caminhada 
pelas feiras livres e conver-
sando com moradores. Dia 
27, Lucia e André participa-
ram de sabatina promovida 
pela TVSC.
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Matheus Ceará se apresenta
no Teatro Paulo  Machado

Matheus Martone nasceu 
em Fortaleza, no Ceará e aos 
oito anos de idade, mudou-se 
para o interior de São Paulo, daí 
o apelido de infância. Já nessa 
época começou a imitar os 
amigos e professores da escola.

Percebendo o seu potencial 
para a carreira artística, Ma-
theus lançou, aos 14 anos, seu 
primeiro show de piadas. Como 
tinha vergonha de subir ao 
palco de cara limpa, adotou a 
indumentária comum do caipira 
nordestino, surgindo, assim, o 
personagem Matheus Ceará.

Há quase 5 anos ele é um 
dos personagens mais queridos 
do programa “A Praça é Nossa”, 
do SBT, onde é responsável por 
alguns dos picos de audiência 
do semanal.

“Socano a Bucha” foi o show 
que rodou por todo o Brasil 
em 2015, com sessões lotadas 
e que também pode ser visto 
em DVD, vendido na loja www.
lojadomatheusceara.com.br

Este ano, Matheus Ceará 
criou o show “Inédito Para 
Quem Nunca Viu”, mesmo 
nome de seu novo DVD e CD. 

Rodando por todas as cidades, 
capitais e interior, este novo 
show agrada muito o público, 
visto que ele se apresenta o 
tempo todo com seu perso-
nagem de grande sucesso no 
programa “A Praça é Nossa”

O espetáculo será apresen-
tado no Teatro Paulo Machado 
de Carvalho (Alameda Conde de 
Porto Alegre, 840). Ingressos à 
venda no site: www.bilheteriaex-
press.com.br. Ponto de Venda: 
Minds English School - São Cae-
tano - Av. Pres. Kennedy, 1715 
- Telefone: 4223-9898.

"Masha e o Urso"
em Santo André

Espetáculo é inspirado em conto de fadas russo Matheus Ceará interpreta o típico matuto do nordeste brasileiro

Divulgação Divulgação

O espetáculo infantil ‘Masha 
e o Urso’ é a atração do Teatro 
Municipal Antônio Houaiss no 
próximo fim de semana. No 
espetáculo, inspirado em um 
conto de fadas russo, Masha, 
uma garotinha que vive em 
uma floresta com seus amigos, 
é raptada pela dona de um circo 
que deseja fazer dela sua dan-
çarina. Os animais da floresta, 
com a ajuda da fada Mila, se 
unem para tentar salvá-la. Sá-
bado e domingo, às 16h. Ingres-
sos antecipados a R$ 40. No dia, 
R$ 50. Meia-entrada a R$ 25 

para estudantes, aposentados, 
professores da rede pública 
estadual e portadores de flyers 
promocionais. O endereço do 
teatro é Praça IV Centenário, 
s/n, Centro. Mais informações: 
4433-0786. 

Mais agenda - Neste sá-
bado, às 14h, no Salão de 
Exposições do Paço Municipal, 
será realizada a abertura da 
exposição “Portões Que Falam”.   
Visitas gratuitas de terça-feira a 
sábado, das 14h às 19h. Até 29 
de outubro. Informações pelo 
telefone 4433-0577.

Crianças conhecem árvores

Bridget Jones (Renée Zell-
weger) volta em mais um fil-
me. O terceiro filme da franquia 
é lançado 15 anos depois do 
original, baseado no livro de 
Helen Fielding e que arrecadou 
mais de US$ 280 milhões em bi-
lheteria no mundo todo. Bridget 

retorna como uma quarentona, 
produtora de um noticiário de 
TV, que conseguiu elevar sua au-
toestima e não se considera mais 
tão dependente dos homens.

A vida, que até então dava 
sinais de melhora, é chacoalha-
da pela notícia de uma gravidez 

inesperada, e de pai indefinido. 
Dessa forma, o filme mostra 
que ainda há o que explorar na 
história da londrina, mesmo 
repetindo a antiga fórmula: a 
de Bridget disputada por dois 
homens - estratégia que funcio-
nou mal na primeira sequência, 

“No limite da razão”, de 2004, 
único longa da série que não foi 
dirigido por Sharon Maguire.

O maior trunfo da fran-
quia também se mantém: a 
capacidade da protagonista 
de provocar identificação no 
espectador. Bridget não é só 

uma personagem estabanada 
que cai de cara na lama em um 
festival desses como o Tomor-
rowland, ela enfrenta dilemas 
de mulheres comuns, como a 
briga com a balança, a angústia 
com a carreira e a pressão social 
para que forme uma família.

Divulgação

A personagem Bridget Jones, interpretada por Renée Zellweger vive nova confusão amorosa

Romance e maternidade se misturam no terceiro filme da franquia

Triângulo amoroso no retorno
de Bridget Jones aos cinemas

Coral
A Oxiteno, líder na pro-

dução de tensoativos e es-
pecialidades químicas na 
América Latina, realiza nesta 
sexta (30) uma apresenta-
ção do Coral Oxiteno, em 
comemoração aos 10 anos 
do grupo. O evento será 
aberto ao público, no Teatro 
Municipal de Santo André, e 
contará com a presença de 
outros corais convidados. 
No total, serão cerca de 150 
coralistas, de cinco grupos 
do ABC, se apresentando em 
celebração ao aniversário do 
anfitrião. Os interessados 
em fazer parte do coral de-
vem entrar em contato pelo 
email karina.mlopes@oxite-
no.com ou pelo telefone (11) 
4478-3217. 

Divulgação

A partir do próximo sába-
do (1°/10), o público que es-
tiver no Espaço Verde Chico 
Mendes (Avenida Fernando 
Simonsen, nº 566 - Bairro 
São José) poderá conferir 
no Salão Expositivo a mostra 
Expedição Villare: as árvores 
do Espaço Verde Chico Men-
des, que ficará em cartaz até 
o dia 30 de outubro. 

A partir de uma meto-
dologia de projetos baseada 
na solução de problemas, 
alunos do 5º ano do ensino 
fundamental da Escola Villare 
foram divididos em grupos e 
desafiados a investigar e do-
cumentar informações sobre 
espécies de árvores do prin-
cipal parque de São Caetano 
do Sul. A atividade permitiu 
a aprendizagem de muitos 
procedimentos de pesquisa e 
conhecimentos acadêmicos, 
bem como o estabelecimento 
de uma relação mais afetiva 
com a natureza. 

 Como resultado, foram 
elaborados um herbário 
como acervo do material 
coletado, infográficos so-
bre as árvores, um livro 
de ilustrações botânicas, o 
mapa pictórico do Espaço 
Verde Chico Mendes, vídeos 
informativos, placas de iden-
tificação de cada espécime 
estudada, a planta ampliada 
do campo de estudo e os 
modelos das árvores em 
miniaturas. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone 4223-4780.

Bruna Louise é uma das 
poucas mulheres do Brasil a se 
aventurar na onda do stand up 
comedy, um cenário dominado 
pelos homens. Tanta coragem 
e bom humor renderam a ela 
grande notoriedade na comé-
dia nacional, sendo considera-
da um dos destaques da nova 
geração do humor.

Mostrou isso nos principais 
shows de stand-up do Brasil 
e em programas de TV, como 
o Super Pop, Legendários, 
Domingão do Faustão e no 
Programa do Jô, sua entrevista 
mais recente.

Com seu repertório, a co-

mediante agrada o grande 
público feminino que até en-
tão estava sendo deixado de 
lado pelos standpers, que em 
grande maioria, satirizam e 
diminuem as mulheres.

Bruna Louise, ao contrário, 
tem como tema principal justa-
mente brincar com os defeitos 
dos homens, e enaltecer, claro, 
as qualidades da mulher. Com 
isso, ela conseguiu um número 
significativo de seguidores nas 
redes sociais, mais de 500mil 
inscritos em menos de 3 meses 
no seu canal DESBOCADA do 
Youtube, se tornando assim, 
uma formadora de opinião 

irreverente e bem humorada.
O espetáculo será apresen-

tado no Teatro Municipal de 
Santo André (Praça IV Centená-
rio, 01 – Centro – Santo André).

Vendas na bilheteria do 
teatro: a partir de 04/10, de 
terça a sexta, das 14h às 19h. 
No dia da apresentaçãoaté o 
horário do espetáculo, caso 
tenha ingresso. Por telefone: 
a partir de 20/08 . Fone 11 
2093-3176 de segunda a sexta 
das 10h às 19h. Pela internet: 
www.bilheteriaexpress.com.br 
- www.compreingressos.com - 
www.bilheteriarapida.com.br. 
Informações: 2093-3176.

Bruna Louise apresenta stand-up em Santo André

Bruna Louise tem canal no Youtube Desbocada
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Pró-Memória e  
Villare fazem 

parceria


