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As compras de Natal neste 
ano devem movimentar cerca 
de R$ 236 milhões na região. 
O valor é 14% menor do que 
o gasto no mesmo período de 
2015. Os dados são da pesquisa 
realizada pela Metodista.
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S.Caetano
O prefeito eleito José Auric-

chio (PSDB) anunciou na quinta-
-feira os últimos nomes que irão 
compor o secretariado para a 
gestão 2017-2020. Um grande 
número de mulheres foi esco-
lhido para dirigir várias pastas.
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Região
 A animação Sing, repete a 

fórmula dos programas de com-
petição musical,  trazendo uma 
novidade: em vez de competido-
res humanos, quem luta por um 
espaço nos holofotes são bichos 
de diferentes espécies.

Cinema

  O presidente da República, 
Michel Temer, anunciou quinta-
-feira (22) a liberação de saques 
de contas inativas do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) e a redução nos juros do 
cartão de crédito. Com as medi-
das, o governo espera aquecer 
a economia brasileira.

Em relação ao FGTS, os sa-
ques estarão disponíveis para os 
trabalhadores com contas inati-
vas até 31 de dezembro de 2015. 
O valor das retiradas pode girar 
em torno de R$ 30 bilhões, o que 
equivale a 0,5% do Produto In-
terno Bruto (PIB). A mudança vai 
permitir que aproximadamente 
10,2 milhões de pessoas retirem 
o benefício. Em 86% das contas, 

o valor paralisado não ultrapassa 
um salário mínimo.

Essas contas são geradas 
quando o empregado deixa 
o emprego. Até então, ele só 
podia sacar a verba ao se apo-
sentar, adquirir moradia própria 
ou quando completava três 
anos desempregado. A Caixa 
Econômica Federal irá divulgar 
o calendário com as datas dos 
saques conforme a data de nas-
cimento do trabalhador.

“Estamos flexibilizando essa 
exigência, o momento que vi-
vemos na economia demanda, 
ainda que de forma parcial, a 
uma recomposição da renda do 
trabalho [...] é uma injeção de 
recursos que vai movimentar 

a economia. Equivale 0,5% do 
PIB, sem pôr em risco a própria 
solidez do FGTS”, afirmou o 
Temer em café da manhã com 
os jornalistas que cobrem o 
Palácio do Planalto.

As mudanças no cartão de 
crédito, por sua vez, ocorrerão 
na queda dos juros rotativos e 
no parcelamento a taxas meno-
res dos inadimplementos dessa 
modalidade de crédito. Além de 
fazer um balanço dos projetos 
do governo aprovados pelo Con-
gresso Nacional neste ano, como 
a Proposta de Emenda à Consti-
tuição que limita os gastos pú-
blicos, Temer também adiantou 
que vai lançar mudanças para 
modernizar as leis trabalhistas.

Temer anuncia liberação de saques
em contas inativas do FGTS

Intenção do governo com a proposta é de injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia

Natal é época de renascimento; é época de
reacender o fogo da vida, de renovar os sonhos e

metas para o ano novo que já se anuncia. 
É época também de celebrar todas as conquistas

vividas e os objetivos alcançados. Esta é a época da 
virada, é tempo de planejar um ano ainda melhor

do que este que está dando adeus. 
É tempo de reafirmar parcerias, e olhar para

a frente com determinação e otimismo, levando
conosco todas as lições que aprendemos.

Desejamos a você um Feliz Natal e um Ano Novo muito 
próspero. Esperamos, por mais um ano, compartilhar 

grandes momentos e notícias!
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Na volta às aulas, Lupapel investe em 
atendimento e variedade de produtos 

Papelaria continua investindo para manter conjunto de vantagens aos seus clientes

São Caetano 
realiza mais 

de 120.000 
vistorias em 

imóveis
São Caetano do Sul segue 

não dando trégua ao mos-
quito transmissor da dengue, 
chikungunya e zika. Em 2016, 
até o momento, foram regis-
trados 107 casos de dengue 
(43 autóctones, contraídos 
dentro do município, e 64 
importados). Em 2015, foram 
693 casos de dengue (348 
autóctones e 345 importados). 
Mesmo com essa redução 
significativa, que contou com o 
apoio da população, o trabalho 
de prevenção foi ampliado nos 
15 bairros da cidade. De janeiro 
a dezembro deste ano, por 
meio do Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ), cerca de 
130 agentes fizeram mais de 
40.000 vistorias em imóveis.

 Além disso, divididos em 
17 equipes com um super-
visor e dez profissionais de 
saúde cada, 187 agentes tam-
bém atuaram nas ruas aos 
sábados, com vistorias, elimi-
nações de focos e orientações 
com entrega de folhetos. Pelo 
termo de adesão assinado 
junto ao Governo do Estado 
de São Paulo na campanha 
do Mutirão Todos Juntos 
Contra o Aedes Aegypti rece-
beram R$ 120,00/dia. Nesta 
iniciativa, foram realizadas 
53.252 inspeções (setembro 
a dezembro), mais do que no 
primeiro semestre (29.470 
imóveis trabalhados).

No fim do ano passado, 
a Prefeitura de São Caetano 
lançou a Patrulha Contra a 
Dengue que atende denún-
cias dos moradores. São qua-
tro veículos que continuam 
circulando pelo município, 
eliminando possíveis focos 
de criadouros em domicílios, 
terrenos baldios, imóveis 
abandonados, cemitérios, 
ferros-velhos, etc.

As férias já começaram na 
maioria das escolas públicas e 
particulares de toda a região. 
Mas antes do merecido descan-
so, pais e estudantes precisam 
programar a volta às aulas em 
2017. O primeiro passo é garan-
tir a vaga para o próximo ano. 
Com a matrícula confirmada, é 
hora de pensar na lista de ma-
terial escolar. E, nessa etapa, a 
recomendação dos especialistas 
é de que não deixem para fazer 
as compras dias antes do início 
das aulas, pois há um aumento 
no movimento das lojas e, ainda, 
é possível que alguns produtos 
da marca ou modelo desejados 
não sejam encontrados.

Com a lista na mão, é pre-
ciso procurar por uma loja que 
ofereça a maior variedade de 
produtos, preços justos e as 
melhores condições de pa-
gamento. E, claro, que conte 
com um atendimento diferen-
ciado. Em São Caetano do Sul, 
a Papelaria Lupapel continua 
investindo para manter esse 
conjunto de vantagens aos seus 
clientes. Nesse final de ano, a 
empresa ampliou sua equipe 

Equipe da Lupapel foi ampliada para atendimento personalizado

de atendentes, diversificou as 
mercadorias em suas gôndolas 
e adquiriu uma linha completa 
de cadernos, agendas, mochi-
las, estojos e fichários com te-
mas e personagens conhecidos 
por crianças e adolescentes. 

No período de volta às aulas, 

a Papelaria Lupapel oferece con-
dições exclusivas de pagamento 
para material escolar. À vista 
(dinheiro, débito ou cartão de 
crédito em uma vez), o desconto 
é de 7%. Parcelando em cinco 
vezes, o desconto é de 5%. As 
compras podem, ainda, ser pa-

gas em até 12 vezes, sem juros 
e sem desconto (parcelamentos 
somente no cartão de crédito).

A Lupapel fica na Avenida 
Dr. Augusto de Toledo, 902/916 
(esquina com a Rua São Paulo). O 
horário de atendimento é das 08 
às 18 horas (segunda à sexta-feira) 

e das 08h30 às 12h30 (sábados). 
A loja conta com ambiente cli-
matizado e possui estaciona-
mento próprio com manobrista. 
Orçamentos de material escolar 
podem ser feitos pelo email 
lupapel@lupapel.com.br. Mais 
informações: 4229-5011.

Divulgação

Auricchio quer integração para  
minimizar assaltos na Delamare

Após anunciar novos inte-
grantes da equipe de secre-
tários, na última quinta-feira 
(22/12) o prefeito eleito José 
Auricchio (PSDB) respondeu a 
perguntas feitas por jornalistas. 
Questionado sobre o que po-
derá ser feito para solucionar o 
problema de roubos e assaltos 
a mão armada na Avenida Almi-
rante Delamare, que faz divisa 
com São Caetano do Sul, Auric-
chio falou que tentará dar uma 
solução junto com o prefeito 
eleito de São Paulo, João Dória 

(PSDB) e com o governador 
Geraldo Alckmin (PSDB).

“O problema da Delamare 
é uma questão que vou tratar 
com o João Dória. Por causa 
da periferia que cresceu muito 
onde cerca de 200 mil pessoas 
vivem naquela região fica 
difícil reduzir sem um grande 
policiamento ostensivo e um 
trabalho em conjunto. Precisa 
ser um trabalho bem elabora-
do já que se resolve a crimi-
nalidade ali e ela corre para 
a Presidente Wilson e Juntas 

Provisórias”, falou o prefeito 
eleito José Auricchio.

Histórico - Em novembro 
passado mais um arrastão 
aconteceu na região. Presos 
nos congestionamentos, mo-
torista viraram alvos fáceis de 
arrastões. Os bandidos se di-
vidiram em grupos e atacaram 
as vítimas, que estavam presas 
no trânsito. Ao menos dez 
motoristas, segundo os PMs, 
foram abordados pelo bando, 
que levou celulares, carteiras, 
relógios e outros objetos. 

Escolha do secretariado 
é finalizada na cidade

Parte do secretariado apresentado em coletiva de imprensa Prefeito eleito buscará solução junto com prefeitura de São Paulo e Governo do Estado

Formigari Arquivo

O prefeito eleito José Auric-
chio anunciou na quinta-feira 
(22) os integrantes restantes 
que irão compor o secretariado 
para a gestão 2017-2020. Foram 
anunciados nessa leva José Luiz 
Tolosa (Assuntos Jurídicos); My-
lene Gambale (Controladoria); 
Marisa Catalão (Chefia de Ga-
binete); Cristiano Gomes (Defi-
ciência ou Mobilidade Reduzida); 
Silvio Augusto Minciotti (Desen-
volvimento Econômico); Janice 
Paulino (Educação); Rodrigo 
Toscano (Secretaria de Governo); 

Marceli Munari (Procuradoria) e 
Elaine Biasoli (Segurança).

Anteriormente o prefeito 
eleito José Auricchio já havia 
anunciado os nomes de Beto 
Vidoski (Esporte e Turismo); Enio 
Moro (Obras e Habitação); Erica 
Zygmunt (Assistência e Inclusão 
Social); Silvia Campos (Planeja-
mento e Gestão); João Manoel 
Costa Neto (Cultura); Jeferson da 
Costa (Fazenda); Regina Maura 
Zetone (Saúde) Filinto Teixeira 
(Mobilidade Urbana) e Iliomar 
Darronqui (Serviços Urbanos).



O Poupatempo São Ber-
nardo do Campo agora ofe-
rece aos cidadãos o novo sis-
tema para coleta biométrica, 
que elimina a necessidade de 
levar a foto 3x4 para fazer a 
Carteira de Identidade. 

A assinatura, as impres-
sões digitais, que agora não 
sujam mais os dedos de tinta, 
e a foto do documento pas-
sam a ser totalmente digita-
lizadas, sem qualquer custo 
adicional ao cidadão. 

A mudança está sendo 

implantada em todos os 72 
postos Poupatempo no Esta-
do de São Paulo para facilitar 
a vida de quem precisa tirar 
ou atualizar documentos. 
Atualmente, 65 unidades 
do programa oferecem essa 
facilidade.

O Poupatempo São Ber-
nardo do Campo está locali-
zado na Rua Nicolau Filizola, 
100 - Centro. O horário de 
funcionamento é de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 19h, 
e aos sábados, das 7h às 13h. 

Poupatempo São Bernardo implanta coleta biométrica
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Cidadão não precisa mais levar foto para tirar o RG

Divulgação
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CNH ganha cara nova e mais ítens de 
segurança a partir de janeiro

Alterações dificultam falsificação do documento

 A partir do dia 2 janeiro de 
2017, a Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) vai ter novas cores 
e itens de segurança, atendendo à 
nova regulamentação do Conse-
lho Nacional de Trânsito (Contran) 
– válida para todo o país.

 Uma das principais altera-
ções será a troca da tinta azul 
esverdeada da tarja que fica 
no topo do documento atual, 
acima da foto de identificação 
do cidadão, para a cor preta. A 
impressão continua em alto rele-
vo e a tarja passa a ter o mapa do 
Estado responsável pela emissão 
da CNH, do lado direito.

 No alto do lado esquerdo, 
sob o Brasão da República, 
a imagem do mapa do Brasil 
passa a ser impressa com tinta 
especial de segurança, que 
também dificulta a falsificação. 
Todo o fundo do documento vai 
ficar mais amarelado e alguns 
elementos gráficos, como nú-
meros, poderão ser conferidos 
com o uso de luz ultravioleta.

 O documento ganhará bra-
sões da República impressos 
que só serão vistos com o uso 
de luz negra. Na parte de baixo, 
o documento ganha uma holo-
grafia com a sigla CNH impressa 
repetidas vezes. Além disso, 
aparecem novos fios de micro-
letras que também servem para 

Algumas das alterações que serão feitas na Carteira Nacional de Habilitação

dificultar falsificações.
 Os itens de controle de 

segurança incluem mais ele-
mentos em relevo e em mi-
croimpressão. O documento 
ganhará um código numérico 
de validação composto pelos 
dados individuais de cada 
CNH. Esse código vai permitir 
aos agentes de trânsito vali-
dar a habilitação por meio de 
um aplicativo que deve ser 

disponibilizado pelo Depar-
tamento Nacional de Trânsito 
(Denatran).

 A nova CNH também terá 
dois números de identificação 
nacional – Registro Nacional e 
Número do Espelho da CNH – e 
um número de identificação 
estadual, que é o número do for-
mulário Renach (Registro Nacio-
nal de Condutores Habilitados).

 Todas as mudanças neces-

sárias já foram providenciadas 
nos equipamentos para emis-
são de CNHs nas unidades do 
Poupatempo e Detran.SP em 
todo o Estado.

 Todas as carteiras de moto-
ristas solicitadas a partir de ja-
neiro virão com o novo desenho. 
Os condutores não precisarão 
trocar as suas CNHs atuais que 
ainda estão dentro da validade 
pelo novo documento. No Es-

tado de São Paulo, são emitidas 
cerca de 450 mil carteiras de 
habilitação por mês. 

 É importante ressaltar 
que a mudança impacta ape-
nas no design. Os procedi-
mentos para obter a habilita-
ção permanecem os mesmos. 
O passo a passo dos serviços 
de CNH pode ser consultado 
no portal do Detran.SP (www.
detran.sp.gov.br). 

Centro Regional de Formação 
qualifica mais de mil guardas

O Centro Regional de For-
mação em Segurança Urbana 
(CRFSU), mantido pelo Con-
sórcio Intermunicipal Grande 
ABC, qualificou  1.073 guardas 
civis municipais da região em 
seu primeiro ano de atividade. 
Inaugurada oficialmente em 14 
de dezembro de 2015, a unida-
de, localizada em São Bernardo 
do Campo, oferece cursos de 
ingresso na corporação, forma-
ção continuada, ascensão na 
carreira e especialização.

 Neste primeiro ano do CRF-
SU, a formação continuada con-
tou com 29 turmas, totalizando 
870 GCMs de São Bernardo do 
Campo, Mauá e Ribeirão Pires. 

A unidade também realizou o 
curso de ingresso na corporação 
para 39 guardas civis de Diade-
ma e 25 de São Caetano do Sul, 
além de três GCMs de Franco da 
Rocha e um de Itaquaquecetuba.

Ao longo do ano letivo, 
passaram ainda pelo CRFSU 40 
GCMs no curso de controle de 
distúrbio civil, 39 na formação 
de formadores (capacitação 
para atuarem como profes-
sores), 30 na programação 
neurolinguística, 20 em gestão 
e comando de Guarda Civil Mu-
nicipal e 10 em Língua Brasileira 
de Sinais (Libras).

O presidente do Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC e 

prefeito de São Bernardo do 
Campo, Luiz Marinho, avaliou os 
resultados do CRFSU como um 
exemplo de como a contribui-
ção dos municípios à entidade 
se transforma em prestação de 
serviços em benefício da região. 

Iniciativa pioneira do gênero 
em caráter regional no país, o 
CRFSU tem como objetivo inte-
grar as ações das guardas muni-
cipais, seguindo os princípios da 
Política Nacional de Segurança 
Pública. A unidade busca propor-
cionar uma formação de caráter 
integral e humanizado não ape-
nas para os guardas civis, mas 
para profissionais de áreas como 
defesa civil e trânsito.

Licenciamento deve
ser feito até o dia 31

Reta final: últimos dias para licenciamento obrigatório Unidade oferece cursos de formação continuada

Divulgação Divulgação/Consórcio ABC

O licenciamento do exercí-
cio 2016 entrou na reta final. 
Todo veículo, independente-
mente do número final de pla-
ca, estará irregular se circular a 
partir de 1º de janeiro de 2017 
sem o licenciamento deste 
ano e poderá ser guinchado e 
removido a um pátio.

O calendário obrigatório 
teve início em abril. Agora no 
mês de dezembro é a vez dos 
veículos com placa terminada 
em 0 e caminhões com final 9 
ou 0 serem licenciados. Porém, 
se você deixou de licenciar o 
seu veículo por algum motivo 
no mês obrigatório para a sua 
placa essa é a hora de regulari-

zar a situação.
O licenciamento tem taxa 

única de R$ 80,07 para qual-
quer tipo de veículo e pode 
ser feito de forma eletrônica 
via sistema bancário, com en-
trega do CRLV pelos Correios, 
ou presencialmente nos pos-
tos Poupatempo e unidades 
do Detran.SP.

É importante ficar atento 
ao expediente das unidades 
do Detran.SP e postos Poupa-
tempo nas semanas de Natal 
e Ano-Novo. Todas as unida-
des estarão fechadas nos dias 
23, 24, 30 e 31/12. Já nos dias 
26/12 e 2/1 os postos abrirão 
a partir das 12h.

Divulgação

A Leroy Merlin está com 
processos de seleção de es-
tagiários para o ano de 2017 
aberto. As inscrições para 
a seleção estão disponíveis 
através do site da Leroy 
Merlin (www.leroymerlin.
com.br) e estão abertas até 
o dia 10 de janeiro.

O estágio terá início na 
primeira quinzena de mar-
ço, com duração de até 2 
anos, dependendo do se-
mestre em que o candidato 
se encontra. As áreas dis-
poníveis para trabalho são: 
TI, Jurídico, RH, Marketing, 
Supply Chain e Central de 
Compras. Os cursos aptos a 
concorrer às vagas são os de 
Engenharia, Administração, 
Arquitetura, Publicidade 
e Propaganda, Marketing, 
Comunicação, Psicologia, 
Pedagogia e Design. 

O processo seletivo é 
dividido em quatro etapas, 
que irão até 4 de fevereiro. 
Do dia 11 a 15 de janeiro, 
serão realizados testes on-
line para os aprovados da 
primeira etapa. A terceira 
seleção ocorrerá do dia 16 
de janeiro a 3 de fevereiro, 
onde os candidatos farão 
vídeo-entrevistas e OnePa-
ge. Por último, no dia 3 e 
4 de fevereiro, serão feitas 
as últimas entrevistas para 
chegar ao estagiário sele-
cionado. Como benefícios, 
a vaga oferece bolsa-auxílio, 
vale-transporte, convênio 
médico, descontos em pro-
dutos e cesta de natal, além 
de contar com restaurante 
no local de trabalho.

Leroy Merlin 
abre processo 
seletivo para 
Programa de 
Estágio 2017

Inscrições até 10 de janeiro

Divulgação
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Museu da Língua Portuguesa
de São Paulo será reconstruído

O governador Geraldo Alck-
min anunciou uma aliança 
solidária para reconstrução do 
Museu da Língua Portuguesa, 
atingido por um incêndio em 
dezembro de 2015. A EDP é 
patrocinadora máster. Grupo 
Itaú e o Grupo Globo são patro-
cinadores do Museu, que conta 
ainda com apoio da lei federal 
de incentivo à Cultura. 

O custo total da reconstrução 
está estimado em R$ 65 milhões. 
As obras começam neste mês 
de dezembro e vão até dezem-
bro de 2018. Já a implantação 

da museografia tem início em 
2018, com previsão de conclu-
são até março de 2019. A data 
de inauguração só será definida 
após a conclusão dos projetos. 
As intervenções, vão restabele-
cer a ambiência arquitetônica, 
com o restauro das quatro fa-
chadas do prédio, bem como a 
recuperação e reconstrução das 
esquadrias de madeira atingidas 
pelo incêndio. O projeto da es-
trutura da cobertura já está em 
desenvolvimento e esta semana 
também está sendo iniciado o 
desenvolvimento dos projetos 

de climatização, elétrica, hi-
dráulica e combate a incêndio, 
revestimento da cobertura em 
zinco. Uma consultoria ambien-
tal também será desenvolvida. 

Toda a reconstrução do Mu-
seu da Língua Portuguesa será 
baseada no projeto original, 
aprovado pelos órgãos regulado-
res na época da inauguração do 
Museu, em 2006. Serão contem-
pladas, ainda, adaptações rela-
tivas à adequação às mudanças 
na legislação e à experiência de 
uso do prédio durante seus dez 
anos como museu. 

Pizza Kids é atração no 
Shopping São Caetano

Cenário lembra pizzaria tradicional Museu foi atingido por incêndio em dezembro de 2015

Divulgação Divulgação

Os mestres-cucas mirins 
já têm diversão garantida 
durante as férias de janeiro 
no ParkShoppingSãoCaetano. 
Entre 6 e 29 de janeiro de 
2017, o evento Pizza Kids re-
ceberá gratuitamente crian-
ças de 4 a 12 anos para um 
momento gastronômico. 

No cenário lúdico que reme-
te às mais tradicionais pizzarias, 
os pequenos receberão a massa 
da mini pizza em formato de bo-
linha e abrirão com um rolinho. 
Depois de abertas, as massas 
serão entregues aos monitores 

para o aquecimento. Em segui-
da, as massas serão devolvidas 
às crianças para que elas as 
recheiem com ingredientes 
salgados ou doces, para voltar 
ao forno, resultando então na 
mini pizza. Enquanto aguardam 
a pizza assar, os pequenos cus-
tomizarão chapéu de mestre 
cuca como recordação das 
férias no ParkShoppingSãoCae-
tano. A atração, com sessões 
a cada 30 minutos, funciona 
de domingo a sexta-feira, das 
12h às 20h30, aos sábados, 
das 10h30 às 20h30.

Salão de Arte Contemporânea

Um coala chamado Buster 
decide criar uma competição 
de canto para aumentar os ren-
dimentos de seu antigo teatro. 
A disputa movimenta o mundo 
animal e promove a revelação 
de diversos talentos da cidade, 
todos de olho nos US$ 100 mil 

dólares de prêmio. A animação 
Sing, repete a fórmula dos pro-
gramas de competição musical,  
trazendo uma novidade: em vez 
de competidores humanos, quem 
luta por um espaço nos holofotes 
são bichos de diferentes espécies, 
desde coelhos até jacarés.

Cada um deles tem um moti-
vo para acreditar que o show de 
talentos pode mudar suas vidas. O 
gorila Johnny, se inscreve porque 
não quer fazer parte da gangue 
de criminosos comandada por 
seu pai e sim se tornar um ro-
mântico cantor. Já a porquinha 

Rosita  deseja fugir por um 
tempo da vida de dona de casa 
e mãe de 25 filhotes para reve-
lar seu dom. A porco-espinho 
adolescente Ash quer superar 
um coração partido e provar seu 
valor. E por fim, Meena, precisa 
vencer sua timidez para conquis-

tar a todos com sua voz. 
A trilha sonora da animação 

conta com 65 músicas. A maio-
ria já são sucessos conhecidos 
do público, consagrados nas 
vozes de cantores como Lady 
Gaga, Katy Perry, Elton John, 
Stevie Wonder e Frank Sinatra.

Divulgação

A personagem Meena precisa vencer a timidez pra conquistar a todos com sua voz

Filme repete a fórmula de programas como American Idol e The Voice

Animais soltam a voz em
Sing - Quem Canta seus Males Espanta

Divulgação/PSA

As inscrições para o Salão 
de Arte Contemporânea Luiz 
Sacilotto estão abertas. Ar-
tistas interessados em par-
ticipar podem se inscrever 
até 3 de fevereiro de 2017. 
Um dos mais tradicionais 
em todo o Brasil, o salão 
destina-se a reunir trabalhos 
nacionais das artes plásticas 
contemporâneas.

De acordo com os orga-
nizadores podem se inscre-
ver artistas brasileiros ou 
naturalizados. Cada artista 
poderá realizar inscrição em 
uma das seguintes categorias: 
pintura, desenho, gravura, 
escultura, objeto, instalação, 
performance, vídeo, fotogra-
fia e técnica mista. As obras 
inscritas devem ter sido pro-
duzidas a partir de 2015 e não 
poderão ter participado de 
outras edições do salão. Só 
serão recebidas as inscrições 
postadas até a data limite 3 
de fevereiro de 2017. O salão 
oferece prêmio-aquisição e 
prêmio-estímulo aos artistas 
selecionados.

O 45º Salão de Arte Con-
temporânea Luiz Sacilotto é 
uma iniciativa da Prefeitura 
de Santo André através da 
Secretaria de Cultura e Turis-
mo da cidade.  O regulamen-
to e a ficha de inscrição estão 
disponíveis no sítio: http://
culturaz.santoandre.sp.gov.
br/evento/455/. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
pelo telefone 11 4992-7730.

Um dos desafios para as 
famílias é escolher um pas-
seio que, além de entreter os 
pequenos nas férias, ofereça 
estrutura de atendimento 
adequada, com trocadores de 
fraldas, acessibilidade e bancos 
para descanso e amamenta-
ção. A Secretaria da Cultura do 
Estado de São Paulo selecionou 
opções que oferecem tanto ati-
vidades especiais para famílias 
quanto facilidades que garan-
tem o conforto dos pequenos 
para aproveitarem as férias 
escolares. Confira:

Museu Catavento - O Mu-
seu Catavento é um espaço 

educativo e interativo com 
diversas atrações e atividades 
para pessoas de todas as idades. 
www.cataventocultural.org.br.

Casa das Rosas - A Casa 
das Rosas, museu dedicado à 
poesia e à literatura, possui 
banheiro com trocador para 
bebês, cadeiras nas varandas, 
rampa de acesso e elevador. 
www.casadasrosas.org.br

Pinacoteca de São Paulo
A Pinacoteca de São Paulo 

possui o projeto PinaFamília, 
realizado sempre no segundo 
domingo do mês. O objetivo 
é estimular a visita de famí-
lias ao museu e estimular a 

apreciação artística com ativi-
dades e visitas guiadas. www.
pinacoteca.org.br

Museu do Futebol - O Mu-
seu do Futebol possui acessibi-
lidade em todos os espaços. O 
espaço também possui trocado-
res de fraldas nos banheiros fe-
mininos e no banheiro unissex. 
www.museudofutebol.org.br.

Museu do Café  - Para quem 
deseja curtir um passeio em 
família no litoral, o Museu 
do Café, em Santos, tem uma 
programação diversificada 
com atividades para crianças a 
partir de 3 anos de idade. www.
museudocafe.com.br

Passeios culturais são opções para férias escolares

Pinacoteca conta com visistas guiadas

Divulgação

Salão de Arte 
abre inscrições 
em Santo André

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



Que o espírito do Natal e
a expectativa do Ano Novo

façam renascer a esperança de 
que dias melhores virão, onde o 

amor, a fé e a solidariedade
possam ser presença constante

em todos os dias de 2017.

BOAS FESTAS!

Gersio Sartori

Bairros Paulicéia e Jordanópolis vão receber coleta

Compras de Natal 
devem movimentar

R$ 236 milhões no ABC
As compras de Natal neste 

ano devem movimentar cerca de 
R$ 236 milhões na região. O valor 
é 14% menor do que o gasto no 
mesmo período de 2015. Os da-
dos da PIC (Pesquisa de Intenção 
de Compras), desenvolvida pela 
Universidade Metodista de São 
Paulo, mostram que apenas 
26,96% dos moradores do ABC 
estão dispostos a presentear.

De acordo com a professo-
ra Sivia Okabayashi, coorde-
nadora do curso de Ciências 
Econômicas da universidade, 
a menor disposição do consu-
midor em gastar é atribuída 
à queda da renda provocada 

pelo alto índice de desempre-
go no ABC (15,5% da popula-
ção economicamente ativa).

"Nesta pesquisa, 70% dos 
entrevistados revelaram que a 
situação econômico-financeira 
da família piorou ou permane-
ceu estagnada", explicou Silvia.

A pesquisa ainda mostrou 
que o preço médio que os 
consumidores da região estão 
dispostos a pagar por presente 
neste Natal é de R$ 176,50. 
Quando comparado ao mesmo 
período do ano passado, o valor 
representa redução de 2,6%, já 
aplicada a inflação do período.

Pela primeira vez na PIC de 

Natal, o preço do presente apa-
rece como principal motivação 
para a compra, 36,6% dos mo-
radores disseram que buscarão 
pelo menor valor e por descon-
tos. Outro fator relacionado à 
queda na renda foi o aumento 
no número de consumidores que 
pretendem efetuar as compras 

com pagamentos à vista.
Segundo a pesquisa, o car-

tão de débito e o dinheiro 
serão utilizados por 61,2% dos 
entrevistados. Só um terço 
(34,4%) pretende usar cartão 
de crédito, que prevê parcela-
mentos futuros. "As pessoas 
estão evitando assumir dívi-

das", avaliou Silvia Okabayashi.
O estudo também apon-

tou uma expectativa de gasto 
semelhante entre moradores 
com renda superior a 20 salá-
rios mínimos (R$ 17,6 mil) e os 
que recebem entre cinco e 10 
salários mínimos (de R$ 4,4 mil 
a R$ 8,8 mil). 

Consumidor do ABC vai gastar R$ 176,50 por presente neste Natal

Alexandre Yort

ABC, 30 de setembro de 2016 Jornal da Região 06ABC, 23 de dezembro de 2016 Jornal da Região 06

Espírito natalino invade São Caetano
e fomenta o comércio

Parceria entre a Prefeitura e Aciscs ilumina as ruas da cidade

USCS abre
novo processo 
de vestibular 

para 2017
Interessados em cursar 

o ensino superior em 2017 
tem nova oportunidade de 
participar do processo de 
vestibular da Universidade 
Municipal de São Caetano do 
Sul. As inscrições acontecem  
até 11/01/17 e a prova está 
agendada para o dia 15/1. 
O valor da inscrição é de 
RS 50,00 . Além dos cursos 
regulares, a USCS tem ins-
crições abertas para o curso 
de Medicina do Campus São 
Paulo, que ocorrem até hoje 
(www.vunesp.com.br). Tam-
bém oferece os cursos de 
Administração e Pedagogia 
a distância. O prazo, valor de 
inscrição e a data da prova 
são os mesmos.

O edital do processo de 
vestibular está disponível em 
www.uscs.edu.br. As inscri-
ções podem ser realizadas 
via internet, no site www.
uscs.edu.br ou presencial-
mente, no Campus Barcelo-
na (Av. Goiás, 3400, Barce-
lona, SCS), entre 10 e 21h. 
No site da Universidade, os 
interessados podem acessar 
as páginas de cada um dos 
cursos, contendo informa-
ções como matriz curricular, 
diferenciais da USCS, valores, 
corpo docente, entre outras.

A Aciscs (Associação Comer-
cial e Industrial de São Caetano 
do Sul) e a Prefeitura inaugura-
ram no começo deste mês o Na-
tal Iluminado. Mais de dois mi-
lhões de lâmpadas de LED foram 
acesas em mais de 450 postes e 
60 árvores nas avenidas, praças 
e próprios municipais.

Na fachada da Câmara Mu-
nicipal, o público acompanha 
diariamente as projeções de 
imagens tridimensionais de 
grande impacto sonoro e visual 
que são exibidas todas noites em 
uma produção cinematográfica. 
A decoração com ornamentos 
luminosos estão espalhadas pe-
los principais corredores comer-
ciais do município e avenidas.

 A iniciativa, segundo o 
presidente da Aciscs, Walter 
Estevam Junior, além de deixar 
a cidade mais bela, visa esti-
mular as vendas no comércio 
local. “Estamos confiantes que 
o resultado será positivo, pois 
a decoração vai fomentar a 
economia e o retorno é certo”, 

Projeção na fachada da Câmara Municipal recebe muitos visitantes diariamente

explicou Estevam ao enaltecer 
a criação de vários empregos na 
cidade com essa ação que teve 
o investimentos de mais de R$ 
1.200.000,00 entre o Executivo 

e a Aciscs que também está 
fazendo sorteio de 51 prêmios, 
inclusive um Onix 0km.

Luzes - A campanha realiza-
da pela Aciscs em São Caetano 

do Sul ganhou muitos elogios 
por diversos órgãos de impren-
sa. Como em São Paulo a cam-
panha de Natal praticamente 
não existe neste ano, coube a 

cidade receber visitantes da 
região que entram no clima 
natalino com os enfeites de 
Natal e ajuda no estímulo das 
compras de final de ano.

Que neste Natal a luz que guia o mundo possa 
também clarear os seus sonhos e que os anjos 
acampem ao seu redor sempre te protegendo para 
que o caminho seja repleto de flores e frutos.

Vereador Francisco de Macedo
Bento (Chico Bento) e Família

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

HOTEL
CAPRICCIO

Rua Santo Antonio, 210
São Caetano do Sul

Fones: 4224-5095/4224-3354

A todos que se 
irmanaram conosco no 
pensamento e na ação, 
nosso reconhecimento e 

votos de Feliz Natal
e Feliz 2017.

A DIRETORIA
VIPE - VIAÇÃO PADRE EUSTÁQUIO LTDA

Central de Atendimento - 3296-1800
www.vpadreeustaquio.com.br

Associação Recreativa e 
Esportiva dos Servidores 

Municipais de São Caetano

RubEns DO DAE - Presidente da ARESM

ARESM

Que a paz de Cristo nos
traga amor e renove as nossas 
esperanças para o ano novo.

Boas Festas
e Feliz 2017!

Que o seu Natal seja cheio de Paz 
e Harmonia em companhia dos 

amigos e da família. Que a
passagem deste ano renove e

revigore em todos nós a esperança
de saúde, prosperidade,
bem estar e felicidade. 

Feliz Natal,
Próspero Ano Novo.


