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Quem tem cachorro ou
gato em casa poderá vaciná-lo gratuitamente, de 5 a 26
de agosto, na Campanha de
Vacinação Antirrábica promovida pela Prefeitura de São
Caetano do Sul.

O Consórcio sediou reunião
entre o Ministério da Indústria
e a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC
que formalizou a entrada da região na agenda do crescimento
econômico nacional.
Pág. 04

Está em cartaz nos cinemas
o longa Dunkirk que é baseado
na história da Operação Dínamo,
que conseguiu resgatar mais de
330 mil homens da cidade que
dá nome ao filme, durante a
Segunda Guerra Mundial.

Festa Italiana começa
no dia cinco de agosto
Um dos maiores eventos gastronômicos e culturais do Grande ABC, a
25ª Festa Italiana de São
Caetano do Sul começa no
próximo fim de semana
(05 e 06 de agosto). Serão
diversas opções de pratos
quentes, saladas, caldos,

porções, salgados, doces
e bebidas, em barracas de
entidades assistenciais da
cidade, cada uma delas
representando uma região da Itália.
A 25ª Festa Italiana será
realizada na Praça Comendador Ermelino Mataraz-

zo, no Bairro Fundação, e
acontece de 05 até o dia 27
de agosto. Aos sábados, o
horário de funcionamento
será das 18h às 23h. Aos
domingos, das 18h às 22h.
Gratuitas, as entradas são
acessadas pelas ruas Mariano Pamplona e 28 de julho.
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Parte integrante do Calendário de Festejos pelos
140 anos de São Caetano,
a comemoração remete à
chegada das primeiras famílias italianas ao Núcleo
Colonial, em 28 de julho
de 1877, data da fundação do município.

Sessão Solene comemora
140 anos de São Caetano
A Câmara de São Caetano do Sul realizou Sessão Solene em
comemoração ao aniversário de 140 anos da cidade. Autoridades
políticas, civis e militares prestigiaram a solenidade. Página 2

Na Festa Italiana não falta a tradicional macarronada

Santo André lança programa
em 17 escolas municipais
Teve início dia 25 em Santo
André o programa Mais Saber,
que irá estender em duas horas
diárias a permanência de alunos
de 17 Emeiefs da cidade. No período em que permanecerão na
escola, os estudantes poderão
fazer oficinas de artes, atividades
rítmicas e recreativas, arte musical, sustentabilidade e cidadania
e valores, além de aulas de Língua Portuguesa e Matemática. O
programa, que deve beneficiar
100 crianças por unidade, será
realizado com recursos do Fundo Municipal de Educação, o
que dá ao programa um caráter
inédito. Página 5

Tarifa do transporte poderá
ser paga com cartão de crédito
Ricardo Trida

Prefeito Paulo Serra detalhou o programa em coletiva de imprensa

O sistema municipal de
transporte coletivo de São
Bernardo vai operar, a partir
de agosto, disponibilizando o
pagamento de passagens por
cartão de crédito, dentro dos
próprios ônibus. A iniciativa foi
um acerto entre a Prefeitura,
por meio da ETC (Empresa de
Transporte Coletivo), a SBC
Trans, que opera o sistema na
cidade, e a empresa Cartão
Legal, responsável pela bilhetagem eletrônica.
A nova ação ainda está em
fase de ajustes, como por exemplo, a definição das bandeiras
que serão aceitas. Página 6

Gabriel Inamine

Prefeito Orlando Morando utilizando aplicativo

Parabéns, São Caetano!
Homenagem do Jornal da Região para a cidade que
nos acolheu em 26 anos de história e boas notícias!
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ABC Político

Em Brasília, avança discussão
sobre fábrica da Saab em SBC
O prefeito de São Bernardo
do Campo, Orlando Morando
(PSDB), esteve em Braília em
reunião com o ministro da
Defesa, Raul Jungmann, para
avançar na discussão em torno
do projeto sobre a fábrica da
Saab, empresa sueca, que pode
fabricar suprimentos dos aviões-caça Gripen NG no município.
No encontro, o ministro da Defesa se prontificou a apurar os detalhamentos do contrato entre a
União e a Saab, no que compete
à compra dos aviões-caça e pautar uma nova reunião sobre os
futuros desdobramentos.

Divulgação

Casal: a vereadora Suely Nogueira e Nilton Ferreira

Prefeito Orlando Morando se reuniu com ministro da Defesa

Editorial

São Caetano do Sul completa 140 anos
A melhor cidade do Brasil está comemorando 140 anos de vida. Melhor
em qualidade de vida, em educação,
destaque nos esportes, na saúde, na
economia. São Caetano do Sul é um
município diferenciado. Possui os melhores indicadores sociais e econômicos; é certificada como a melhor cidade
para se investir; e reconhecida como
a número um para se fazer carreira.
O município, que ganhou destaque na
mídia nacional e internacional a partir
do final dos anos de 1990, conquistou o
melhor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano - ONU) dentre as cidades
brasileiras. Também possui uma invejável coleção de títulos e certificações,
conferidos pelos mais variados institutos de pesquisa e de ensino.

Tudo isso tem sido motivo de orgulho para a sua população, que faz questão de ressaltar suas qualidades, onde
quer que seja, bem como a felicidade
de morar aqui. Orgulhosos de ver que
a cidade continua se desenvolvendo
e investindo em todos os setores e
faixas etárias. Mas, até mesmo este
oásis de excelência, tem desafios para
serem enfrentados. A inclusão social,
certamente, é uma das questões que
entraram definitivamente na pauta da
administração municipal, mostrando
para a sociedade que São Caetano do
Sul também tem problemas para serem
resolvidos. Eles existem e precisam ser
enfrentados com seriedade e participação ativa da população. Aumentar
a qualidade dos serviços e atender os

anseios de uma população cada vez
mais exigente é, sem dúvida, o maior
de todos os desafios do atual Governo.
Com muitas dificuldades o atual governo municipal vem trabalhando para
que a cidade mantenha-se na posição
de destaque, mesmo com a crise econômica e política que o país atravessa. Na
verdade, a crise só aumenta a demanda
por serviços no município, que é obrigado a investir ainda mais para atender
a população. Os problemas precisam
ser enfrentados com determinação,
trabalho, transparência e seriedade,
para que a população possa sentir verdadeiramente a atuação do Governo
e sua preocupação em fazer o melhor
para os moradores da cidade.
Parabéns, São Caetano do Sul!

fundação, além de lembrar de
data histórica importante: a
comemoração dos 300 anos da
chegada dos primeiros monges
beneditinos em terras que
seriam, no futuro, os primeiros lotes da cidade. Auricchio
também pediu reflexão à classe
política, visto às últimas dis-

Orgulho da cidade que nasci e
constitui minha família. Orgulho
da cidade, seu povo e sua história.
Parabéns, São Caetano!

putas eleitorais acirradas que
ocorreram no município.
“O momento de aniversário da cidade é de reflexão, de
substituir a intolerância pela
união e pensarmos a cidade
como um conjunto de pessoas
em função de trabalhar, morar,
estudar, de progredir na vida,

De acordo com o Portal
da Transparência de São
Caetano do Sul, o marido da
vereadora Suely Nogueira
(PMDB), Nilton Ferreira, ganha salário acima da média
da sua função de leitor de
hidrômetro, cargo que não

exerce atualmente no setor.
O número chega a quase
R$ 10 mil mensais. Nilton
ganhou destaque nas redes
sociais nesta semana, oportunidade em que foi tema
de discussão em diversos
grupos da cidade.

Mais perto
Ao retirar o processo
que movia contra a chapa
do prefeito José Auricchio
Júnior, o PMDB, por meio
da família Pinheiro, tenta
aproximação com o Governo Municipal. Nos bastidores, porém, os nomes que
seriam contemplados com
cargos na Administração
passam bem longe daqueles
que carregaram a bandeira
de Pinheiro nas eleições
de 2016. Já os vereadores
da bancada peemedebista
demonstram total alinhamento com o tucano.

cordial, fato que reforça a
notícia de reaproximação
entre os alcaides. Bem diferente do que se viu nos
últimos seis anos.

Junto e misturado
A grande surpresa da
solenidade de aniversário
de São Caetano na Câmara
de Vereadores foi a presença do ex-prefeito Paulo
Pinheiro na mesa de honra, ao lado do presidente
do Legislativo, Pio Mielo
(PMDB), e dos atuais prefeito e vice-prefeito, José
Auricchio e Beto Vidoski,
respectivamente. O clima
entre eles foi ameno e

Sessão Solene inicia comemorações pelos 140 anos
A Câmara de São Caetano do
Sul iniciou as comemorações do
aniversário de 140 anos da cidade, completados hoje, dia 28.
Na noite de terça-feira (25/7),
autoridades políticas, civis e militares prestigiaram solenidade
comandada pelo presidente do
Legislativo, Pio Mielo (PMDB),
oportunidade em que o Plenário
dos Autonomistas recebeu mais
de 300 convidados.
“Nosso município é composto por uma mistura de povos, que construíram a história
de conquistas ao longo dos 140
anos. A imigração europeia,
especialmente os italianos, e a
migração nordestina, são dois
fatores determinantes na nossa
história. Sendo filho de mãe
nordestina e pai com descendência italiana, tenho orgulho
de ter nascido em São Caetano
e hoje ter oportunidade de contribuir com a cidade que amo”,
observou o chefe do Legislativo.
O prefeito José Auricchio
Junior (PSDB) relatou a história
de São Caetano desde a sua

salário turbinado

Macarrão com Jabá
Características importantes estão presentes na
história política de São Caetano do Sul. Uma delas é a
alternância de poder entre
prefeitos com descendência
italiana e nordestina, assim
como ocorreu no Brasil no
fim do século XIX e início
do século XX, com a política
café-com-leite, onde presidentes paulistas e mineiros
se alternavam no poder na
República Velha, devido ao
potencial econômico de
produção de leite e café.
São Caetano, entretanto,
pode viver um fato curioso nas eleições de 2020
ou 2024, dependendo do
cenário a ser construído.
Surge um nome que reúne descendência italiana
e nordestina, e que pode
figurar entre os prefeituráveis nos próximos pleitos.

de trazer uma melhora para
seus filhos. Somos vetores dessa mudança, nos digladiamos
por meses e anos numa disputa. É muito pequeno perto do
universo que representa essa
cidade”, relatou o prefeito, ao
fazer discurso pacificador e de
união da classe política.

Parabéns, São Caetano!

Feliz Aniversário!
Transportar todos os dias as
pessoas que fazem o progresso desta
cidade é o nosso maior orgulho.

Parabéns, São Caetano do Sul!

Óptica Baraldi

Desde
1972

Laboratório Próprio

4224-5057 - 4229-5522
LENTES COSMÉTICAS
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Azul - Amarela - Verde - Cinza

Traga este
anúncio e ganhe

Condições Especiais
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São Caetano entrega subvenções
às entidades de assistência social
Encontro foi realizado no Palácio da Cerâmica, sede do Executivo

Vacina contra
a raiva começa
dia 5 de agosto
Quem tem cachorro ou
gato em casa pode vaciná-lo
gratuitamente, de 5 a 26 de
agosto, na Campanha de Vacinação Antirrábica promovida
pela Prefeitura. Podem ser
vacinados cães e gatos a partir
de 3 meses de idade no CCZ
ou nos postos de vacinação
da campanha espalhados
pelos bairros. O ideal é que,
primeiro, os animais recebam
a vacina polivalente, a partir
dos 45 dias de vida e, depois,
a antirrábica, a partir do terceiro mês. Mas, mesmo que
esse calendário de vacinação
não tenha sido seguido, o
animal poderá ser vacinado
durante a campanha.

A Prefeitura de São Caetano
do Sul realizou o pagamento
de subvenções e termo de
colaboração a mais 12 entidades assistenciais, na manhã
da última quarta-feira (26/07),
na sala de reuniões do Palácio
da Cerâmica. Outra entrega já
ocorreu em junho.
As 12 entidades assistenciais são GAS (Grupo de Amigos
Samaritanos), Associação e Oficinas de Caridade Santa Rita de
Cássia – Sagrada Família, Casa
da Amizade, Grupo Reviver,
Abrigo Irmã Tereza, Grupo Luz,
Sociedade Amigos de Bairro
Fundação (SAB Fundação),
Ponte (Associação Brasileira de
Apoio à Criança, Adolescente e
Família), Centro de Integração
Famílias e Amigos de Apoio ao
Surdocego Vito Eduardo, Núcleo
de Convivência Menino Jesus,
Abrilac (Abrigo para Idosos Lar
do Amor Cristão) e Associação
Ação Social da Paróquia Nossa
Senhora da Candelária.
O prefeito parabenizou os
presentes pelas subvenções e
termos de colaboração. “Gostaria apenas de lembrar a todos
aqui presentes que os recursos

Divulgação

"As subvenções entram especificamente para auxiliar os trabalhos sociais realizados nas paróquias", disse Auricchio

já estavam separados desde
janeiro, mas que o pagamento
está sendo realizado apenas
agora, por conta da adequação à Lei 13.019. A Prefeitura,
através da Seais e da Sejur (Secretaria de Assuntos Jurídicos),
está à disposição para auxiliar

as entidades nessa questão”,
disse o chefe do Executivo.
Pelos lados das entidades
assistenciais, o pároco Wanderson Cintra Silva, da Paróquia
Nossa Senhora da Candelária,
do Bairro Cerâmica, e coordenador regional dos párocos de

São Caetano do Sul ressaltou
a importância das subvenções
para as instituições.
“As subvenções entram
especificamente para auxiliar
os trabalhos sociais realizados
nas paróquias. Como exemplo,
temos trabalhos com pessoas

Corretores de Imóveis são recebidos na Aciscs

“Parabéns, São Caetano
do Sul! Que nestes
140 anos façamos
uma reflexão de nossa
história, repleta de
conquistas e crescimento,
para nos inspirarmos para
os próximos anos”.

Iliomar
darronqui

HOTEL
CAPRICCIO

ARESM

Parabéns a São Caetano,
autoridades e população
em geral. Que a cidade
continue trilhando o
progresso, que tem sido
marca registrada nestes
140 anos de fundação.

O melhor da festa é
estar aqui todos os dias
trabalhando, fazendo
amigos, dividindo o mesmo
sonho de fazermos juntos
esta cidade melhor.
Parabéns, São Caetano
pelo seu 140º aniversário.

A DIRETORIA
Rua Santo Antonio, 210
São Caetano do Sul
Fones: 4224-5095/4224-3354

Associação Recreativa e
Esportiva dos Servidores
Municipais de São Caetano

140 anos de uma história de luta,
conquista, desenvolvimento
e progresso.

O 1º Seminário de Imobiliárias de São Caetano foi realizado
pela Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano
do Sul) no dia 20. Mais de 100
corretores de imóveis estiveram
presentes, inclusive o presidente
do CRECISP, José Augusto Viana
Neto que foi o primeiro palestrante desenvolvendo o tema
sobre o papel do corretor de
imóveis no mercado.
As representantes do Bradesco informaram sobre parcerias imobiliárias com instituições bancárias, linhas de
crédito e financiamento.
A importância da documentação correta para o registro
em cartório foi o tema desenvolvido pelo diretor do 2º
Ofício da cidade, Eriston Carlos
Sanches Peres.
O Núcleo de Imobiliárias da
Aciscs é presidido pelo corretor
Elio Ferreira que comemorou
o sucesso do evento e já projeta para o mês de setembro
a realização de curso sobre
documentação e vendas.

Parabéns querida São Caetano!
140 anos de muita luta e conquistas.
Parabenizo o povo que, com
seu trabalho diário, tem
construído o desenvolvimento
para uma cidade melhor a
cada dia. Que esse empenho
de todos sirva de exemplo
para futuras gerações e assim
continuarem a escrever essa
linda história de crescimento.
Que cada aniversário seja uma
oportunidade a mais, para
comemorarmos o progresso
do nosso município

rubens do dae - Presidente da ARESM

São Caetano do Sul:

em situação de rua, idosos,
familiares e assistência médica,
com a entrega de remédios.
Por isso, nos auxilia muito no
trabalho formativo, com cursos
para pessoas desempregadas,
psicológicos e até culturais”,
disse padre Wanderson.

vereador Jander Lira

Parabéns, São Caetano do Sul!
São 140 anos de histórias e progresso
da melhor cidade do país para se viver

Parabéns a todos que fazem
parte da vida desta cidade.

LUPAPEL

Gersio Sartori

PAPELARIA E INFORMÁTICA

Serviço Delivery

4229-5011
Estacionamento próprio

Av. Dr. Augusto de Toledo, 902 - Bairro Santa Paula - São Caetano
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Consórcio sedia reunião com
Ministério da Indústria
Ministro Marcos Pereira afirma que o Grande ABC é estratégico para retomada do crescimento do país

Coop tem
novos cursos
A Coop - Cooperativa de
Consumo promove gratuitamente o Ciclo de Palestras,
que permite aos participantes transformar os conhecimentos adquiridos em fonte
ou complementação da renda familiar. As inscrições para
o ciclo de agosto já iniciaram
e deverão ser realizadas na
Central de Relacionamentos
- 0800-772-2667. Os cursos
acontecerão nas unidades
de Santo André (Queirós,
Industrial, Perimetral, Pereira Barreto e Capuava), São
Bernardo (Vianas, Joaquim
Nabuco e Café Filho), Mauá,
Diadema e Ribeirão Pires.
Entre os temas estão alimentação saudável - cremes
quentes e peixe; Almoço
Dia dos Pais - Módulo I e II;
Customização de toalha de
mão com bordados com
fitas; gastronomia saudável, sabonetes artesanais;
Festival de massas e molhos
italianos e vários outros.

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC sediou dia 24
reunião entre o Ministério da
Indústria, Comércio Exterior
e Serviços e Agência de Desenvolvimento Econômico do
Grande ABC que formalizou a
entrada da região na agenda
do crescimento econômico
nacional. O anúncio foi feito
pelo ministro Marcos Pereira,
após reunião com o presidente
da Agência e prefeito de Santo
André, Paulo Serra.
Marcos Pereira ressaltou que
o Ministério quer reforçar sua
presença na região. Iniciativa do
Ministério, o Programa Nacional
Conexão Startup Indústria será
lançado nas sete cidades por
meio de parceria com a Agência
de Desenvolvimento Econômico
do Grande ABC. Marcos Pereira
também anunciou o lançamento
do Plano Nacional da Cultura
Exportadora, com foco em pequenas e médias empresas, e o
Programa Brasil Mais Produtivo,
para estimular a competitividade. “Nosso objetivo é agendar
o lançamento conjunto dos dois
programas aqui no ABC o mais
breve possível”, disse.
Durante a reunião, o mi-

Ricardo Trida/PSA

Presidente da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC, Paulo Serra , recebeu ministro Marcos Pereira e demais autoridades

nistro manifestou apoio a demandas regionais, como o desenvolvimento do Parque Tecnológico de Santo André como
instrumento para estruturação
do Polo Tecnológico do Grande
ABC. O presidente da Agência
Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), Luiz Augusto
de Souza Ferreira, anunciou o

compromisso de inserir o ABC
como agente estratégico do
projeto Portal Observatório da
Produtividade, desenvolvido
pelo Ministério.
Marcos Pereira debateu
ainda a importância da inovação para o setor produtivo e o
impacto das novas tecnologias
para o emprego do futuro. “O

tema manufatura avançada,
também conhecida como Indústria 4.0, está sendo discutida dentro do Ministério, assim
como todas as suas sinergias”,
explicou Marcos Pereira.
A reunião contou com a
presença de representantes da
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores

(Anfavea), do SEBRAE, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
de universidades da região, do
secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC, Fabio Palacio, do secretário
executivo da Agência GABC,
Giovanni Rocco, de secretários
municipais de Desenvolvimento
e lideranças empresariais.

ACISA inscreve para Rodada de Negócios
A ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo
André está com inscrições
abertas para a 11ª edição da
Rodada de Negócios, agendada para o próximo dia 29 de
agosto no Hotel Plaza Mayor, a

partir das 16 horas. As empresas interessadas em participar
deverão reservar sua vaga até
o dia 21 de agosto e será aceita
apenas uma empresa por segmento. A Rodada de Negócios
é um evento de networking em

que participam 49 empreendimentos e, graças a um software,
num período de pouco mais de
duas horas, todas as empresas
fazem a apresentação de seus
serviços e produtos. E como
ocorreu no ano passado, a

Rodada de Negócios da ACISA
contará com a presença de
empresas âncoras em algumas mesas, proporcionando
a aproximação entre elas e a
possibilidade de geração de
novos negócios e parcerias. As

inscrições devem ser realizadas por meio do portal www.
acisa.com.br ou pelo telefone
(11) 2199-1600 e o Hotel Plaza
Mayor está localizado na rua
Coronel Fernando Prestes, 278
- Centro - Santo André.
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Santo André lança Programa
"Mais Saber" em 17 escolas municipais
Estudantes da Educação Infantil e Fundamental permanecerão mais tempo nas escolas

Zig-Zag
Disque ajustes e
consertos de roupas

ATENDIMENTO
2ª a 6ª das
08 às 17 horas
Sábado das
08 às 13 horas

Barra simples,
original, italiana e a mão
Ajustes e reparos em geral

Rua Santo Antonio, 257
Centro - São Caetano
Telefone: 4226-4842
Estacionamento
para clientes
no local

Na terça-feira (25) teve início
em Santo André o programa
Mais Saber, que irá estender
em duas horas diárias a permanência de alunos de 17 Emeiefs
(Escolas Municipais de Educação
Infantil e Ensino Fundamental)
da cidade. No período em que
permanecerão na escola, os estudantes poderão fazer oficinas
de artes, atividades rítmicas e
recreativas, arte musical, sustentabilidade e cidadania e valores,
além de aulas de Língua Portuguesa e Matemática.
O programa, que deve beneficiar 100 crianças por unidade, será realizado com recursos
do Fundo Municipal de Educação, o que dá ao programa um
caráter inédito. A estimativa
da Secretaria de Educação é
de que sejam investidos R$
250 mil no programa até o
final do ano e que o investimento anual chegue a cerca
de R$ 700 mil, valor que inclui
transporte para os alunos que
necessitarem. A equipe de
monitores que desenvolverá
as atividades será composta
por membros da comunidade
local, selecionados pela Equipe

Ricardo Trida/PSA

Secretária de Educação Dinah Zekcer, primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra e prefeito Paulo Serra durante apresentação

Escolar e Conselho de Escola, e
receberão ajuda de custo. Cada
unidade também terá autonomia para definir o processo de
inscrição para o programa Mais
Saber. Em cada escola integrante
do programa, serão disponibilizadas duas turmas para os alunos da manhã (das 12h às 14h),

e uma turma para os alunos da
tarde (das 11h às 13h), também
de acordo com os ciclos.
Unidades que serão beneficiadas: E.M.E.I.E.F.s Arquiteto
Estevão de Faria Ribeiro (Jardim
Marek), Augusto Boal (Capuava),
Cândido Portinari (Jardim Guarará), Carolina Maria de Jesus (Cata

Preta), Cidade Takasaki (Jardim
Alzira Franco), Comendador Piero
Pollone (Cidade São Jorge), Cora
Coralina (Jardim Santo André),
Dom Jorge Marcos de Oliveira
(Condominio Maracanã), João
de Barros Pinto (Jardim Utinga),
Luiz Gonzaga (Parque Erasmo
Assunção), Machado de Assis

(Parque Miami), Miguel Sanchez
Ruiz (Cidade São Jorge), Paulo
Freire (Vila Matarazzo), Prof.
José do Prado Silveira (Sacadura
Cabral), Prof. José Maria Sestilio
Mattei (Jardim Cristiane), Profª
Maria Cecilia Dezan Rocha (Vila
Sá) e Vereador Manoel de Oliveira (Jardim das Maravilhas).

Reclamacões por falta de água caem 70%
Levantamento feito pelo
Semasa (Serviço Municipal
de Saneamento Ambiental de
Santo André) mostra que o número de reclamações por falta
d'água na cidade caiu 71,5%
entre fevereiro e junho deste

ano. Compromisso firmado
pela atual administração, a regularização do abastecimento
foi uma das prioridades do
prefeito Paulo Serra e da atual
gestão da autarquia. Uma das
primeiras ações do governo

foi a criação de um programa
de caça-vazamentos, além da
retomada de diálogo com a
Sabesp, que permitiu o aumento da vazão de água fornecida
pela companhia estadual.
O Semasa registrou 5.645

reclamações por falta d'água
em fevereiro deste ano e 1.605
queixas em junho. Na comparação de junho de 2017 com o
mesmo mês do ano passado,
houve queda de 73%, passando de 5.926 reclamações para

1.605. Na comparação do
semestre, a queda também
foi significativa: 54%. Foram
33.016 reclamações entre
janeiro e junho de 2016, contra 15.122 nos primeiros seis
meses de 2017.

XVII Festival
de Inverno
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CULTURA – GASTRONOMIA – NATUREZA

DE 22 A 30 DE JULHO
Programação: www.santoandre.sp.gov.br/ﬁp
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Prefeito Orlando Morando doa parte
do salário a entidades sociais
Soma das doações ultrapassam R$ 20 mil e ajudaram quatro instituições

Atento oferece
vagas em SBC
Arquivo

Atento: 120 novas vagas

A Atento, anuncia a abertura de 120 novas oportunidades de trabalho em São
Bernardo. Todas as vagas são
para atuar em operações de
retenção e vendas receptivas.
A empresa procura profissionais que tenham concluído
o segundo grau, com bom vocabulário, boa dicção, fluência
verbal, desenvoltura no relacionamento interpessoal, dinamismo, conhecimentos de
informática e habilidade em
digitação. Não é necessário
experiência anterior.
Além de salário compatível com o mercado, a companhia oferece vale-alimentação, vale-refeição, auxílio creche, auxílio criança especial,
além de todos os benefícios
CLT. A empresa conta com
parcerias com instituições de
ensino em todo País, com descontos em cursos superiores,
pós-graduação, MBA, escolas
de idiomas e informática. Para
se candidatar, basta enviar,
até 30 de julho, um e-mail
com currículo, com nome,
cidade e telefone com DDD
para recrutamento@atento.
com.br, ou entrar em contato
conosco via redes sociais,
Facebook (www.fb.com/
AtentoRecrutamento) e Telegram (@AtentoRecrutamento). Informações no telefone
0800 771 4014.

O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, efetuou na
quinta-feira, 27, a quarta entrega de cheque no valor líquido
de R$ 5.021,08, referente à
doação de parte de seu rendimento mensal a entidades com
atuação na cidade. Em dois
meses, os repasses retroativos
do chefe do Executivo a instituições filantrópicas já ultrapassam R$ 20 mil. Até o final do
mandato, 48 entidades serão
beneficiadas pelo excedente
salarial aprovado pelo prefeito
antecessor, Luiz Marinho (PT).
Desta vez o valor foi destinado à Associação Beneficente
Shekinah (creche Pequeninos
do Futuro), sediada no bairro
Taboão. Fundada em 1974, a
Shekinah é uma entidade sem
fins lucrativos, conveniada à
Prefeitura, que atende 60 crianças na Educação Infantil, além
de 150 jovens e adultos, por
meio de serviço social.
“Esta entidade foi uma das
contempladas porque desenvolve um trabalho social sério,
feito com respeito às pessoas
atendidas. Esta associação foi
fundada no ano em que nasci

*estimativa de dados do disque 100.

secretariado da Administração
e de alguns vereadores.
Atualmente, a associação desenvolve projeto para ampliação
do atendimento, por meio da
construção de uma nova unidade. O espaço deverá aumentar a

capacidade para 104 crianças e
300 jovens e adultos.
Outras entidades - A primeira transferência beneficiou o
Centro Comunitário Nossa Senhora do Guadalupe, no Jardim
Laura. No final de junho, foi a

vez da Casa dos Velhinhos Dona
Adelaide, da Vila Campestre.
No último dia 14, a doação foi
destinada ao Semea - Sementes do Amanhã, instituto de
assistência social localizado no
bairro Riacho Grande.

Mais de 700 moradores foram contemplados com os serviços

Cidade também tem aplicativo que identifica horário dos ônibus

Pautada por uma política de
resgatar a dignidade e qualidade de vida dos moradores, a
Prefeitura de São Bernardo realizou mais um compromisso firmado: pavimentação asfática,
após o serviço de saneamento
básico para os moradores do
Jardim Jussara, que há anos
reivindicavam demandas.
O prefeito Orlando Morando vistoriou na Rua Jurubeba
os serviços executados, que
compreende a implantação do
sistema de coleta e esgoto, além

imagens com atores/atrizes contratados.

Os números assustam.
Um número salva.
Disque 100.

apoio:

e já naquela época fazia um trabalho nobre de distribuição de
cestas básicas, agasalhos, cobertores e brinquedos aos moradores de São Bernardo”, destacou
o prefeito, durante o ato, que
foi acompanhado de parte do

Tarifa do transporte poderá ser
paga com cartão de crédito

EXPLORAÇÃO SEXUAL
de crianças e adolescentes.

Denuncie. É anônimo.
Sua atitude pode salvar uma vida.

Prefeito entrega cheque à Associação Beneficente Shekinah

Rua Jurubeba recebe
asfalto e saneamento

exploração sexual
de crianças e adolescentes
é crime e apenas
7 em cada 100 casos*
são denunciados.

BAIXE O APLICATIVO

Fotos: Gabriel Inamine

do tratamento, que contemplou
mais de 700 moradores de toda
a região. O chefe do Executivo foi
acompanhado pelo vice-prefeito
e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, o presidente
da ETC e o vereador Fran Silva.
“Este local foi tratado com
muita prioridade por este governo. Quando viemos aqui
assinar a ordem de serviço, a
rua era de terra. Hoje, tudo está
asfaltado. Aos poucos, vamos
resgatando cada lugar em nossa
cidade”, pontuou Morando.

O sistema municipal de
transporte coletivo de São
Bernardo vai operar, a partir
de agosto, disponibilizando o
pagamento de passagens por
cartão de crédito, dentro dos
próprios ônibus. A iniciativa foi
um acerto entre a Prefeitura, por
meio da ETC (Empresa de Transporte Coletivo), a SBC Trans, que
opera o sistema na cidade, e a
empresa Cartão Legal, responsável pela bilhetagem eletrônica.
A novidade não faz modificação no sistema de cobrança

ou adaptação nos veículos. Serão implementadas máquinas
eletrônicas, que vão permitir
a compra da passagem, por
meio de aproximação, exatamente iguais aos cartões de
uso em transporte coletivo.
Inicialmente, o novo sistema vai
operar em cinco ônibus. Os passageiros encostam o cartão na
máquina e a catraca é liberada.
A nova ação ainda está em
fase de ajustes, como por exemplo, a definição das bandeiras
aceitas. Entretanto, a empresa

Cartão Legal vai confeccionar
um cartão que possa operar
de forma de crédito também.
Contudo, para ter acesso às integrações no sistema, o passageiro
deve portar o Cartão Legal.
Mais ações - No início do
mês, a Prefeitura, em parceria com SBC Trans, promoveu
o lançamento do aplicativo
“Partiu SBC”, que identifica
exatamente onde os ônibus
das linhas municipais estão e
a previsão de passagem pelos
pontos de cada linha.
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SÃO CAETANO DO SUL CHEGA AOS 140 ANOS ESBANJANDO
ENERGIA, VITALIDADE E QUALIDADE DE VIDA.

PARABÉNS PELA DATA.

Nossa essência é você.
parkshoppingsaocaetano

pssaocaetano | www.parkshoppingsaocaetano.com. br
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"Dunkirk" conta história de resgate
durante a segunda guerra mundial
Operação Dínamo resgatou mais de 330 mil homens do cerco nazista
Divulgação

Orquestra
Sinfônica em
Santo André
Julio Bastos/PSA

Filme mostra passagem da guerra entre maio e junho de 1940

OSSA: dias 29 e 30

Neste fim de semana a
Orquestra Sinfônica de Santo
André (OSSA) realiza os concertos de julho da Temporada 2017. No sábado (29), a
apresentação será no Teatro
Municipal Antônio Houaiss,
às 20h. No programa, as
obras Mestres Cantores de
Nuremberg (de Wagner,
ganhadora do ‘Vale a Pena
Ouvir de Novo’), Dança Sacra
e Profana (de Debussy, tendo como solista a harpista
Suélem Sampaio), a Suíte
tcheca op. 39, de Dvorak, e a
Sinfonia n. 31 ‘Paris’, de Mozart. Os ingressos numerados
serão distribuídos na bilheteria do teatro a partir das 18h.
Grátis. O endereço é Praça IV
Centenário, 01, Centro.
Os músicos se apresentarão no domingo (30), às 18h,
no Clube União Lyra Serrano
(Av. Antonio Olyntho, s/n),
em Paranapiacaba. Os dois
concertos terão à frente a
maestrina-assistente Natália
Larangeira. Esta apresentação integra a programação
do XVII Festival de Inverno
da vila ferroviária da cidade,
que acontece no sábado e
domingo das 10h às 20h,
com série de atrações gratuitas. A relação de atrações
do Festival está disponível
no hotsite www.santoandre.sp.gov.br/fip. Mais informações sobre a agenda
cultural podem ser obtidas
através do telefone 44330652. Ou no site: culturaz.
santoandre.sp.gov.br.

O longa é baseado na história da Operação Dínamo,
que conseguiu resgatar mais
de 330 mil homens da cidade
que dá nome ao filme, durante
a Segunda Guerra Mundial.
A operação envolvia a retirada da Força Expedicionária
Britânica e de outras tropas

aliadas do porto de Dunkirk,
cercado pelas forças nazistas,
que naquele começo de guerra
já invadia os Países Baixos e
o Norte da França. Enquanto
a liderança do exército inglês
calculava que apenas 25% da
FEB conseguiria sair do cerco, a
operação conseguiu tirar a sal-

Thiago Ventura no
Teatro Santos Dumont

vo de Dunkirk mais de 330 mil
homens das forças da França,
do Reino Unido, da Bélgica e da
Holanda. A Operação Dínamo e
a Batalha de Dunkirk ocorrida
entre maio e junho de 1940.
Curiosidades: Dunkirk é
um filme de guerra britânico
escrito, produzido e dirigido

por Christopher Nolan. A
história se passa na Segunda Guerra Mundial durante
a evacuação de Dunquerque (a Operação Dínamo).
As filmagens começaram
em 23 de maio de 2016 em
Dunquerque, na França e é
filmado em IMAX70mm de

grande formato pelo cineasta
Hoyte Hoyte van Hoytema. O
diretor Christopher Nolan escreveu o roteiro. Ele decidiu
fazer o filme como um tríptico, contado a partir de três
perspectivas; O ar (planos),
a terra (na praia) e o mar (a
evacuação pela marinha).

Demônios da Garoa é atração
deste sábado em São Caetano
Divulgação

Divulgação

Artista se apresenta no dia 01 de agosto

Se você gosta do trabalho
de Thiago Ventura esta é uma
grande oportunidade de vê-lo
em um show intimista. Ele fará
apenas três apresentações
para testar novas piadas para
seu novo show solo de stand
up Comedy. Ao final das
apresentações fará um bate
papo com a plateia. O artista
se apresentará no Teatro Santos
Dumont (Av. Goiás, 1111 - São
Caetano do Sul). Data: 01 de
agosto - terça - 20h Duração: 60
minutos / Indicação: 14 anos /
Gênero: Stand Up Comedy.

Vendas: Bilheteria do teatro: No dia da apresentação
com 1h de antecedência aos
espetáculos, caso tenha ingresso. Internet: www.bilheteriaexpress.com.br. Preços
dos ingressos: INTEIRA: R$
50,00 e MEIA: R$ 25,00. Pagamento apenas em dinheiro
e cartão de débito (aceito
apenas no dia do evento
opção débito). Em qualquer
situação de desconto, obrigatória a identificação no ato da
compra e no acesso ao teatro.
Informações: 2093-3176.

Grupo traz repertório com os principais clássicos da carreira

Um dos grupos da música
brasileira há mais tempo em atividade, os Demônios da Garoa
se apresentam no Teatro Paulo
Machado de Carvalho (Alameda Conde de Porto Alegre,
840 - Bairro Santa Maria - São
Caetano), neste sábado (29/7),
às 21h. Com bom humor, vocais
e arranjos bem-estruturados,
agradam desde os mais antigos,
que acompanham a carreira,
até os mais novos espectadores, que vem descobrindo a personalidade marcante do grupo.
Responsáveis pelos maiores

sucessos de Adoniran Barbosa,
os Demônios da Garoa fizeram
as gravações originais de Saudosa Maloca, Samba do Arnesto e Trem das Onze, o grupo
acumula prêmios como Troféu
Roquete Pinto e Troféu Chico
Viola, Prêmio Sharp de Música
(1995), Prêmio Ary Barroso
(1998), Medalha Anchieta da
Câmara Municipal de São Paulo,
entre outros. Para o show, os
Demônios da Garoa trazem um
repertório que conta com os
principais clássicos da carreira.
Os ingressos custam R$ 100

(inteira), R$ 50 (meia) e R$ 70
(antecipado). Levando 1 kg
de alimento não perecível o
ingresso sai à R$ 50. Vendas:
www.bilheteriaexpress.com.
br e nas bilheterias do teatro,
das 14h às 19h.
O show do grupo tem duração de 90 minutos e a classificação livre. Vale lembrar
que o show é de total responsabilidade da produtora.
Mais informações podem ser
obtidas na Secult (Secretaria
de Cultura) pelos telefones
4232-1237 e 4232-1294.

