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Convenções partidárias oficializaram os nomes de Carla
Morando (PSDB), do vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo
Lima (PSD), do ex-secretário do
Consórcio, Fabio Palacio (PSD) e
de Thiago Auricchio (PR).

O planejamento da Prefeitura de São Caetano é encerrar
já no próximo final de semana
as obras de recapeamento em
ruas do Centro. O trabalho vai
trocar o asfalto na Rua Baraldi
e na Rua Santa Catarina.

Almir Sater e banda se apresentam no próximo domingo
(05/08), às 19h, no Teatro Paulo
Machado de Carvalho, em São
Caetano do Sul. O show tem
duração de 100 minutos e a
classificação é livre.
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São Bernardo entrega
obras nos 465 anos
Encontro de Carros
Antigos reuniu 40 mil
pessoas em São Caetano

Página 8

A Prefeitura de São Bernardo do Campo preparou uma ampla programação cultural, entrega de
obras e lançamentos para comemorar o aniversário
de 465 anos. O anúncio ocorreu na quarta-feira
(01/08), no Hotel Adágio, no Centro, juntamente
com a confirmação da segunda edição do programa
“Aniversário com Desconto”, que contará com a
participação de 45 restaurantes e bares da cidade.
“Em 20 meses de gestão, temos muito que comemorar. Retomamos todas as obras que estavam
paralisadas. O objetivo neste mês é realizar entre
12 a 15 inaugurações. Estamos muito felizes, pois
nossa cidade voltou a crescer e empregar", disse
o prefeito Orlando Morando. Página 3
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Prefeito Orlando Morando anunciou festejos em coletiva de imprensa

26ª Festa Italiana terá
Zizi Possi e Agnaldo Rayol

Dentro das comemorações dos 141 anos da fundação de São Caetano do Sul, começa no
próximo sábado (04/08) a 26ª Festa Italiana. O evento ocorre nos quatro finais de semana de
agosto (dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, e 26), sempre a partir das 18h, na Praça Comendador Ermelino
Matarazzo, no Bairro Fundação. Entre as atrações musicais, estão Zizi Possi, que se apresenta
no dia 18, e Agnaldo Rayol encerrando o evento, no dia 26. Página 8

São Caetano anuncia prorrogação
do Agente Cidadão Sênior
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ABC Político

Ana Amélia aceita
ser vice de Alckmin
A senadora Ana Amélia (PP-RS) afirmou na quinta-feira,
02/08, que aceita ser vice do
pré-candidato do PSDB à presidência, Geraldo Alckmin, mas
condicionou a decisão a ajustes
no palanque no seu estado. Ela
foi convidada pessoalmente por
Alckmin, na quarta-feira, em encontro na sua residência. "Minha
aceitação depende dos acertos
dos dois partidos (PP e PSDB)
no Rio Grande do Sul, deles
fecharem todos os aspectos relacionados a uma nova coligação.
Feito todos esses acertos, me
pronunciarei", disse Ana.

Divulgação

Alckmin e Ana Amélia devem oficializar a chapa no fim de semana

Thiago Auricchio oficializa
sua candidatura a
deputado estadual pelo PR

O Partido da Republica referendou o nome de Thiago Auricchio

Convenção homologa Carla Morando,
Marcelo Lima e Fabio Palacio

Fotos: Divulgação

Pré-candidata a deputada estadual, Carla Morando tem nome homologado pelo PSDB

Com a presença do governador Márcio França e com o
Auditório Paulo Kobayashi, da
Assembleia Legislativa de São
Paulo (Alesp) lotado, o advogado Thiago Auricchio (PR)
oficializou a sua candidatura
a deputado estadual.
“Estou muito confiante
e sinto uma energia positiva por onde eu passo, em
cada mão que aperto, nos
abraços que dou e recebo.
Saio da convenção motivado, animado e empenhado”,
destacou Thiago Auricchio. “A
convenção reforça a união e
o comprometimento do PR
com o progresso e desenvolvimento do Estado de São
Paulo. E meu compromisso
especial de representar também a população do ABC
paulista. Nossa plataforma é
um projeto sólido, moderno,
antenado com a juventude e
a modernidade e conta com
o apoio de um grande grupo
de pessoas”, concluiu.

A convenção escolheu os
candidatos do PR que vão disputar as eleições majoritárias
e contou com a participação
de importantes lideranças do
ABC e de diversas regiões do
Estado. Apontou para uma
legenda que tem como objetivo eleger nove deputados
estaduais e oito federais.
Ao lado de Thiago Auricchio estavam Clovis Volpi,
coordenador da campanha,
Iliomar Darronqui, presidente
do PR de São Caetano, além
de outras lideranças como
Bruno Vassari, Luís Galarraga
e Michel Santos.
“Nosso foco será sempre
lutar pelos interesses da população, levando mais qualidade de vida para todo estado,
com ênfase nas áreas sociais,
saúde, educação, segurança.
Vamos trabalhar muito para
alcançarmos a excelência dos
serviços públicos que são oferecidos à população”, finalizou
Thiago Auricchio.

USCS
Durante a comemoração
dos 50 anos da USCS, no
auditório da Universidade,
chamou a atenção a participação dos quatro candidatos
a prefeito de São Caetano do
Sul na eleição de 2016: José
Auricchio, Paulo Pinheiro, Fabio Palacio e Gilberto Costa.

Racha
Com a homologação do
vereador Daniel Córdoba
(PSDB) como candidato para
deputado federal ficou mais
claro o racha no tucanato de
São Caetano do Sul, já que o
apoio do prefeito Auricchio
vai para Alex Manente (PPS)
que é de São Bernardo e não
para o vereador governista.

recesso
Na semana que vem termina o recesso da Câmara
de São Caetano do Sul. Volta
aos trabalhos será dividida
com as eleições que acontecem no próximo dia 07 de
outubro. Já São Bernardo
retornou aos trabalhos na
última quarta-feira, dia 01.

Acompanhada pelo marido,
o prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, Carla esteve em espaço reservado pelo
partido, na Barra Funda, na convenção estadual, que concentrou mais de 10 mil pessoas no
último sábado, dia 28 de julho.
A convenção partidária
também oficializou os nomes
do vice-prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo
Lima (PSD) e do ex-secretário
do Consórcio do Grande ABC,
Fabio Palacio (PSD), nas pré-candidaturas federais.
“Senti uma emoção indescritível, com tantas pessoas me
apoiando, uma energia que me
faz acreditar que tomei a decisão certa de aceitar o desafio
nesta próxima corrida eleitoral.
São Bernardo precisa de bons
representantes na Assembleia,
conto com todos aqueles que
acreditam numa cidade melhor,
num país melhor e na nova polí-

Fabio Palacio também teve o seu nome homologado na convenção

tica. Tenho certeza de que com o
apoio de todos que anseiam por
isso, construiremos uma grande
vitória”, afirmou Carla Morando.
No ato, foram homologados
os nomes de João Doria e Rodrigo Garcia (candidato e vice ao
Governo do Estado), Mara Gabrilli e Ricardo Trípoli (candidato
ao Senado) e dos deputados federais e estaduais. Participaram
as principais lideranças políticas
dos partidos que compõem o
pré-projeto ao Estado (DEM, PP,
PRB, PTC, PSD).
O pré-candidato à presidência da República pelo
PSDB, Geraldo Alckmin, marcou sua participação com um
discurso forte: "Pelo fortalecimento das melhores políticas
para o Estado".
"Hoje foi um importante
evento da democracia. Em especial, o melhor projeto para
o Estado está aqui. Lideranças
destacadas e comprometidas
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em trabalhar bastante pelo nosso Estado", destacou o prefeito
Orlando Morando.
No sábado, o PSDB realiza a

convenção nacional, que deve o
homologar o nome de Geraldo
Alckmin, hoje pré-candidato à
presidência da República.
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Vice-prefeito Marcelo Lima é pré-candidato a federal

Sono
Oposição ao governo na
Câmara vem tirando o sono do
prefeito José Auricchio Júnior.
Quase toda semana os vereadores oposicionistas - Jander
Lira, Chico Bento, Ubiratan
Figueiredo e Cesar Oliva - apresentam várias denúncias.
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Entrega de várias obras irão
marcar o aniversário de São Bernardo
Maior cidade do Grande ABC completa 465 anos no próximo dia 20 de agosto
Omar Matsumoto

Prova do
concurso
público será
no dia 23/09
A Prefeitura de São Bernardo e a Vunesp, organizadora do
concurso público aberto pela
Administração para 782 vagas,
oficializaram na quinta-feira
(02/08) que a prova objetiva
será realizada em 23 de setembro. Os salários variam de R$
1.722,95 a R$ 9.611,41.
A data foi confirmada
após o período de isenção
da taxa para pessoas desempregadas e com renda
familiar per capita inferior a
meio salário mínimo. Como
a data de solicitação da isenção de tarifa para o processo
seletivo foi ampliada até 1º
de agosto, não haveria tempo hábil para aplicação da
prova, inicialmente marcada
para o dia 26 de agosto.
Com 782 vagas disponíveis, o concurso público
tem como objetivo principal preencher a lacuna dos
APRESENTE ESTE VOUCHER IMPRESSO OU NA TELA
quadros
técnicos dos serviDO SEU CELULAR AO CHEGAR NO ESTABELECIMENTO.
dores
que
se aposentaram
A PROMOÇÃO É VALIDA DE 01/08 A 02/09/2018
E NÃO
BEBIDAS,
SOBREMESAS
DE SERVIÇO.
aoINCLUI
longo
dos
anos,E TAXA
além
de
ampliar o número de profissionais em áreas onde há
maior carência, como GCM
e setores da Educação. A
expectativa é de que parte
das contratações aconteça
gradativamente, conforme
demanda. Já cargos como
GCM, técnico em licitação,
analista tributário, geólogo,
entre outros, deverão contar
com convocação imediata.
Foram inscritos mais de
100 mil pessoas. A média
era de 127 concorrentes para
cada cargo disponibilizado.
Com 100 cargos abertos, o
cargo de GCM (Guarda-Civil
Municipal) acumulou 5.686
concorrentes, sendo 1.008
candidatas às 30 vagas exclusivas para mulheres e outros
4.675 interessados nas 70
destinadas aos homens. Com
a maior remuneração (R$
9.611), o cargo de procurador registrou 4.066 candidatos para ocupar nove vagas,
50 concorrentes por espaço.

40%
43

Em 20 de agosto, São Bernardo celebra 465 anos de história.
Para comemorar a data, a Prefeitura preparou uma ampla programação cultural, entrega de
obras e lançamentos. O anúncio
ocorreu na quarta-feira (01/08),
no Hotel Adágio, no Centro,
juntamente com a confirmação
da segunda edição do programa
“Aniversário com Desconto”,
que contará com a participação
de 45 restaurantes e bares da
cidade. Serão descontos de 20%
a 50% em pratos especiais até
02 de setembro. Para participar,
basta imprimir o voucher no
site da Prefeitura. A divulgação
contou com a presença do
prefeito Orlando Morando, do
presidente do Legislativo, Pery
Cartola, secretários, vereadores, além dos proprietários dos
Programação terá a 2ª edição do programa Aniversário com Desconto e transcorrerá durante todo o mês de agosto
estabelecimentos que estarão
presentes na iniciativa.
vamente pela Administração.
18 de agosto, para a captação com início na Praça Lauro Go- Câmara de Cultura Antonino
Entre as ações que fazem
“Em 20 meses de gestão, de recursos para entidades, mes, Centro. Antes, ocorrerá Assumpção, na rua Marechal
parte do calendário de come- temos muito que comemorar. promovido pelo Fundo Social a missa em comemoração ao Deodoro, o evento terá 24
morações estão a entrega de 30 Retomamos todas as obras que de Solidariedade (FSS), presi- aniversário, que será celebrada horas de atrações, em outros
novos ônibus, com biometria estavam paralisadas. O objetivo dido por Greici Picolo Morsel- pelo bispo Dom Pedro Carlos espaços como a Biblioteca
facial, Wi-Fi, ar condicionado neste mês é realizar entre 12 li. “Trata-se de uma ação de Cipollini em uma igreja a ser Monteiro Lobato e o Teatro
e acessibilidade; o lançamento a 15 inaugurações. Estamos muito sucesso, que reverteu definida pela Diocese. A ideia, Martins Pena, na Vila Gonçaldo “Agosto Dourado”, evento muito felizes, pois nossa cidade em inúmeros benefícios. Além segundo o prefeito Orlando Mo- ves. Outro destaque cultural é o
em prol da “Semana Mundial voltou a crescer e empregar. da doação de recursos para as rando, é permitir que diferentes Cultura Tur, um ônibus interatido Aleitamento Materno”, que A retomada da economia não entidades assistenciais, o Jantar paróquias também celebrem a vo que irá realizar intervenções
ressalta a importância do ato está como esperávamos, mas captou recursos para a criação data de fundação da cidade.
culturais durante a semana e
de amamentar; também há a as grandes indústrias de São da Orquestra Jovem. Sob a
Atrações culturais - A ci- grandes ações pontuais em
CONTRA-FILÉ
COM
CREMOSA
entrega
de escrituras por
meioMANDIOCA
Bernardo voltaram
a investir e regência da maestrina Simone dade contará com 60 atrações diversos bairros da cidade. A
do programa “A Casa é Minha”, a produzir”, afirmou o prefeito Strublic, os jovens músicos se culturais como apresentações abertura será no dia 04 de agosbem como a inauguração de Orlando Morando.
apresentarão no evento ao lado teatrais, musicais, shows de hu- to, na Praça dos Trabalhadores,
importantes obras como o
O chefe do Executivo tam- da Orquestra Filarmônica de mor e exposições nos diversos no Jardim Silvina.
viaduto da Avenida Robert Ken- bém ressaltou outras importan- São Bernardo”, disse.
Confira a programação comequipamentos de cultura. Entre
nedy,
praças-parques,
ginásios,
pleta
no site http://www.saoNo
dia
20
de
agosto,
a
cidade
o
destaque
está
a
1ª
Virada
tes
ações
que
serão
realizadas
DE: R$96,90 POR: R$54,90
entre
outros.
As
datas
de
cada
Cultural
Descentralizada.
Com
bernardo.sp.gov.br/web/sbc/
receberá
o
tradicional
Desfile
neste
período,
como
a
segunda
AV. KENNEDY, 888 – JARDIM DO MAR
ato serão anunciadas gradati- edição do Jantar de Gala, no dia Cívico-Militar, a partir das 8h30, abertura em 19 de agosto, na aniversariodacidade2018.

BRASA BAR CHOPP E PARRILHA

ANIVERSÁRIO
com desconto

Para imprimir o voucher do programa “Aniversário com Desconto” acesse:
http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/aniversario-com-desconto-2018

Prefeitura oficializa folgas para Guardas Civis Municipais
A Prefeitura garantiu na
quarta-feira (01/08) a regulamentação do período de folga
aos servidores públicos municipais que exercem jornada especial de 12 horas de trabalho
e 36 de descanso, como é o
caso dos Guardas Civis Municipais (GCM), composto por 820
profissionais, e de parte dos
funcionários da Saúde. Com a
aprovação do novo dispositivo
na Câmara – por 18 votos a 7 –,
os servidores passam a contar
com 11 folgas anuais garantidas por Lei, que serão aplicadas
de acordo com a natureza do
serviço, ficando sujeitas a escalas, revezamentos e plantões.
“Estamos corrigindo um grave erro da Administração Pública,
transformando em lei uma folga
mensal aos quadros da GCM

e da Saúde, que trabalham no
período de 12x36 horas. Antes,
esse descanso era oferecido de
maneira informal, sem qualquer
tipo de amparo legal. É uma
folga merecida, que agora está
oficializada e prevista na nossa
legislação municipal”, destacou o
prefeito Orlando Morando.
De acordo com o projeto de
lei elaborado pelo Executivo,
a proposta tem como objetivo
trazer segurança jurídica na
aplicação do benefício, o que
não ocorria anteriormente. A
proposta também determina a
proibição de jornada superior
a 12 horas por plantão, com
exceção de casos justificados.
Em caso de extrapolação de
horas serão devidamente remunerados, com acréscimo de
50% sobre o período.

A oficialização da aplicação
de folgas mensais aos funcionários públicos que atuam com
jornada diferenciada se soma
a outras ações implementadas
pela atual gestão que visam
garantir direitos e benefícios aos
servidores e, consequentemente, qualificar ainda mais os serviços prestados no município.
Na área de Segurança, por
exemplo, a Prefeitura já atendeu a diversas demandas dos
guardas municipais, como a alteração do regime de contratação do modelo celetista para o
estatutário, além da renovação
da frota da guarda – por meio
de modelo de locação –, aquisição de novos armamentos
mais modernos e realização de
concurso público para reforço
do quadro de GCM´s.

Gabriel Inamine/PMSBC

Guarda Civil Municipal tem 820 profissionais

CLÍNICA MÉDICA
MULTIDISCIPLINAR

Médica Responsável
Dra. Gisele de Brito Azzi
CRM 105251

NUTROLOGIA
NUTRIÇÃO
ENDOCRINOLOGIA
EXAME DE BIOIMPEDÂNCIA
CARDIOLOGIA
ATENDIMENTO PARTICULAR,
DERMATOLOGIA
Convênios EMPRESAS E AOS
&
ORTOPEDIA
Particular
PRINCIPAIS CONVÊNIOS
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
Espaço Cerâmica - (011) 4224-2000
www.clinicaazzi.com.br
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São Caetano anuncia prorrogação
do Agente Cidadão Sênior
Programa seleciona moradores acima de 65 anos de idade para trabalharem 20 horas semanais
O prefeito José Auricchio Júnior anunciou, na quarta-feira
(01/08), aos 200 participantes
do programa Agente Cidadão
Sênior a prorrogação, por mais
seis meses, do programa que
começou em fevereiro deste
ano. Oferecido pela Seais (Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social) e Comtid
(Coordenadoria Municipal da
Terceira Idade), o Agente Cidadão Sênior seleciona moradores acima de 65 anos de idade
para trabalharem 20 horas semanais na recepção de serviços
públicos municipais.
A prorrogação foi recebida
com uma salva de palmas e expressões de alegria pelos agenO planejamento da Pretes. “Se puder fico até o final
feitura de São Caetano do
da vida”, disse o agente sênior
Sul é encerrar já no próximo
Salus Calixto de Lima, 74 anos,
final de semana as obras de
que trabalha na UBS Dr. Angelo
recapeamento em ruas do
Antenor Zambom. “Trabalhar faz
Centro da cidade. O trabalho
bem para a mente, e a mente
começou na última quintafortifica o corpo”, ensina. Quité-feira e trocou o asfalto na
ria da Conceição, 70, também se
Rua Baraldi e realizou a fresente realizada trabalhando na
sagem (raspagem) na Rua
EMEI Jacob Lorenzini: “Além da
Santa Catarina.
ajuda financeira, que é muito imA Rua Santa Catarina receportante, eu amo trabalhar com
berá reparos nas guias e sarjecrianças e fazer novas amizades”.
tas antes de receber um novo
INCLUSÃO - Para participar
asfalto, o que deverá ocorrer
do
programa,
os agentes receno próximo final de semana,
bem
um
treinamento
especísegundo o engenheiro da Sefico
para
a
função
que
forem
cretaria de Serviços Urbanos
exercer.
E
durante
o
período
(Sesurb), Sandro Fortunato
em que atuam na função têm o
Casini. “Os reparos serão
auxílio de um salário mínimo e
entre sexta-feira (03/08), à
uma cesta de alimentos (exceto
noite, e sábado (04), pela
se já receberem cesta por meio
manhã, para não atrapalhar
de outro programa social). Mas
muito o trânsito local”, afirma
impacto do programa
o engenheiro
da Sesurb.1 23/07/18o maior
anuncio_jornal.pdf
23:01
na vida de seus participantes

Divulgação/PMSCS

Recapeamento
no Centro
termina neste
fim de semana

Programa conta com 200 participantes

não é econômico, mas social: o
Agente Cidadão Sênior promove integração social e valoriza a
experiência e força de trabalho
da Terceira Idade. E toda a cidade se beneficia com o trabalho
realizado de forma atenciosa e
gentil, tornando o atendimento
mais ágil, eficiente e humano.
“O resultado do programa é
muito satisfatório e gratificante.
O programa tirou muitos idosos
da depressão e do isolamento,
proporcionando melhora na qualidade de vida. Todos os objetivos
propostos foram atingidos. Os
idosos se sentem mais ativos, produtivos e acima de tudo felizes”,
diz a coordenadora em exercício
do Comtid, Sandra Gimenes.

Vanessa Gomides
Psicóloga | CRP 06.74697

Sentido do Ser
Psicologia e Coaching

www.sentidodoser.com.br
contato@sentidodoser.com.br

Atendimento de crianças,
(11) 99451 4915
adolescentes, adultos, família e casal.
Consultas presenciais e online
Ansiedade •Estresse •Depressão •Fobia •Luto
•Conflitos de relacionamento •Desenvolvimento
pessoal e profissional •Análise comportamental

Atendimento ABC e Zona Sul
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Musical Mamma Mia ganha
sequência com canções do ABBA
Trilha sonora dos anos 70 embala o filme
Divulgação

Domingo tem
Almir Sater
em S.Caetano
Divulgação

Núcleo principal do filme original retorna para continuação

Show será no Paulo Machado

Almir Sater e banda se
apresentam neste domingo
(05/08), às 19h, no Teatro
Paulo Machado de Carvalho
(Alameda Conde de Porto
Alegre, 840), em São Caetano. Os ingressos custam
Setor 1 R$ 200 (inteira), R$
150 (promocional) R$ 100
(meia); setor 2 R$ 150 (inteira) R$ 100 (promocional)
R$ 75 (meia) e estão à venda
pelo site www.bilheteriaexpress.com.br, ou na bilheteria do teatro, das 14h às 19h.
O show tem duração de 100
minutos e classificação livre.
Funcionários da Prefeitura
de São Caetano pagam meia.
Almir Sater, desde os 12
anos toca violão. Com 20
anos, saiu da cidade natal
e foi estudar direito no Rio
de Janeiro. Pouco habituado com a vida da cidade
grande, passava horas sozinho, tocando violão. Um
dia, no Largo do Machado,
encantou-se com o som de
uma viola tocada por uma
dupla mineira. Desistiu da
carreira de advogado e logo
descobriu Tião Carreiro,
violeiro que foi seu mestre.
Informações: 4232-1237.

Teatro

O espetáculo “Guardado
em Silêncio”’ será apresentado sábado (04/08), às 21h,
no Teatro Santos Dumont
(Avenida Goiás, 1.111), em
São Caetano. Os ingressos são
gratuitos e devem ser retirados
na bilheteria do teatro uma
hora antes do evento. A peça
tem como ponto de partida
os escritos da Epístola de
Romanos, a mais sistemática
e profunda de todas as epístolas do Novo Testamento, o
espetáculo retrata as memórias de um soldado alemão,
presenciando sem ação sua
vizinha e amiga de infância
judia sendo levada pelo regime nazista durante a “noite
dos cristais quebrados” que,
em 1939, marcou o início do
Holocausto. Com um elenco
de jovens atores e um trio
de cordas clássicas, o espetáculo foi concebido a partir
de forte imersão histórica
da Cia. Alvo, no livro bíblico
e nos primórdios históricos
que geraram o holocausto
de Adolf Hitler. Informações
pelo telefone 4232-1237.

Mamma Mia! Lá Vamos Nós
de Novo conta a história da
nova fase de Sophie, que tem
novidades: novo empreendimento, crise no casamento e
gravidez. Em paralelo, o filme
relata a vida de Donna, mãe de
Sophie, na exata idade em que
a filha se encontra atualmente.
A outra história relata uma

Donna jovem, recém saída da
faculdade e com seu espírito
aventureiro pronto para desbravar a Europa. Mamma Mia 2
ilustra aquilo que fora apenas dito
no primeiro longa: a coragem, o
atrevimento e a pouca causa com
os bons costumes e moralidade
da personagem. Podemos ver
como acontece cada caso de

Donna com os “três pais” de Sophie e a descoberta da gravidez.
Como lição, o filme mostra
como é importante deixarmos
um legado. Construir algo ou
ideias que permaneçam mesmo quando não estivermos
mais aqui. É o que Donna faz:
encontra uma casa abandonada
em uma ilha da Grécia e trans-

forma em uma pousada que,
não só é uma herança para sua
filha, como também renova um
espaço esquecido e o transforma em santuário.
Mamma Mia! Lá Vamos Nós
de Novo vai fazer você chorar,
rir, sonhar e, para os mais aficionados, navegar por aquela
sensação nostálgica que só

quem está esperando ansioso
pela continuação do longa, vai
sentir. Vale a pena ver e acompanhar com os lábios os sucessos do musical. Dá vontade de
cantar junto e dançar no meio
do cinema. Prepare os lenços
e o coração. Ah! E fique até o
final: tem cenas após os créditos!
Fonte: www.blahcultural.com.
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Festa Italiana começa neste final
de semana no Bairro Fundação
Tradicional festa de São Caetano do Sul chega na sua vigésima sexta edição

SCS abre
inscrições para
programas
de emprego
Dois programas sociais
voltados ao emprego estão
com inscrições abertas até
o dia 14/08. Os projetos são
oferecidos pela Prefeitura. O
Agente Jovem visa à geração
de trabalho e renda para
jovens entre 16 e 21 anos. E
o Mais Oportunidade busca
beneficiar o trabalhador desempregado.
AGENTE JOVEM - O participante do Agente Jovem
exercerá atividades por quatro horas diárias (totalizando
20 horas semanais) e receberá auxílio no valor de dois
terços do salário mínimo,
além de uma cesta básica de
alimentos (desde que ele ou
outro membro de sua família,
residente no mesmo endereço, já não receba o benefício).
São 150 vagas.
MAIS OPORTUNIDADE Quem participar do Mais
Oportunidade exercerá atividades em órgãos públicos por
seis horas diárias (totalizando
30 horas semanais) e também
receberá auxílio no valor de
dois terços do salário mínimo,
além de uma cesta básica de
alimentos. Há 250 vagas disponíveis para esse programa.
INSCRIÇÕES - As inscrições para o programa Mais
Oportunidade podem ser
feitas no Atende Fácil, CRAS
Fundação ou CRAS Nova
Gerty. As inscrições do Agente Jovem devem ser feitas
pelo site da Prefeitura (www.
saocaetanodosul.sp.gov.br)
Atende Fácil - Rua Major
Carlo Del Prete, 651, Centro,
das 8h às 18h, de segunda a
sexta-feira;
CRAS Fundação - Rua Heloísa Pamplona, 316, Bairro
Fundação, das 8h às 17h, de
segunda a sexta-feira (atendendo os interessados dos
bairros: Fundação, Prosperidade, Santa Paula, Santa Maria, Santo Antônio, Barcelona,
Centro e Cerâmica);
CRAS Nova Gerty - Rua
Nelly Pelegrino, 930, Bairro
Nova Gerty, das 8h às 17h,
de segunda a sexta-feira
(atendendo os interessados
dos Bairros: Nova Gerty, Boa
Vista, São José, Olímpico,
Jardim São Caetano, Mauá
e Oswaldo Cruz).

Dentro das comemorações
dos 141 anos da fundação de
São Caetano do Sul, começa
no próximo sábado (04/08) a
26ª Festa Italiana. O evento
ocorre nos quatro finais de semana de agosto (dias 4, 5, 11,
12, 18, 19, 25, e 26), sempre
a partir das 18h, na Praça Comendador Ermelino Matarazzo, no Bairro Fundação. Entre
as atrações musicais, estão Zizi
Possi, que se apresenta no dia
18, e Agnaldo Rayol encerrando o evento, no dia 26.
Frequentada por milhares
de pessoas desde sua criação,
em 1993, a atividade reúne
o melhor da música e da gastronomia italiana. Este ano, a
Festa Italiana terá 27 barracas com pratos típicos, todas
elas de entidades assistenciais
credenciadas e aprovadas em
chamamento público.
O número é superior à
edição de 2017, que reuniu
24 entidades. A renda obtida
com a venda das iguarias será
totalmente revertida para as
instituições de cunho social,
incluindo o Fundo Social de
Solidariedade. As barracas de
comidas serão organizadas por
regiões da Itália.
Para garantir a tranquilidade do público, durante os dias
de evento haverá monitoramento por câmeras de seguran-

Divulgação

Apresentação de Fred Rovella será no dia 18 de agosto

ça em toda a extensão da festa.
A Polícia Militar, a Guarda Civil
Municipal e o Conselho Tutelar
trabalharão em parceria para
garantir a segurança da população e a proteção dos jovens.
ATRAÇÕES - Ivan Luigi &
Banda Show abrirão a festividade neste sábado (04/08), às
18h. A noite ainda terá Banda
Bella Itália, Flávia Di Fiori e o
soprano Andrea Bien. No domingo (05/08), sobem ao palco
a Banda E Ce Som e a Banda

Encontro de Carros
Antigos reuniu 40 mil

Bella Itália, com com Ballet
Folclórico, Ballet Tarantella &
Tenores do Brasil.
Zizi Possi é a convidada de
honra da Orquestra Sinfônica
Jovem e Big Band da Fundação
das Artes, no dia 18, às 21h. O
cantor e ator Agnaldo Rayol, no
auge de seus mais de 60 anos de
carreira, encerra as atividades no
dia 26, às 20h30. A tradicional
apresentação de Fred Rovella
será também no dia 18.
FESTA - Criada no primeiro

ano de governo do prefeito
Antônio José Dall’Anese (19931996), a 1ª Festa Italiana de
Rua de San Gaetano, como era
chamada, foi uma forma de resgatar a antiga tradição, datada
do século 19, da realização de
festas em homenagem ao santo
padroeiro da cidade.
Naquela época, o dia de São
Caetano Di Thiene (7 de agosto) era celebrado no bairro de
fundação da cidade, ao redor
da antiga capela, onde se en-

contra atualmente a Paróquia
São Caetano.
Sempre sucesso de público, o evento se consolidou na
agenda municipal e tem sido
realizado todos os anos, ininterruptamente. Hoje, a Festa
Italiana de São Caetano está
entre as três maiores de seu
estilo no Estado de São Paulo,
ao lado da Festa de São Vito,
no Brás, e da Festa de Nossa
Senhora Achiropita, na Bela
Vista, ambas na capital.

USCS completa 50 anos
com exposição e sessão solene
Divulgação/PMSCS

Divulgação

Publico apreciou diversas raridades

Entre os dias 27 e 29/07, o
Espaço Verde Chico Mendes
foi palco do Encontro Anual de
Carros Antigos 2018, em São
Caetano do Sul. Mais de 700 veículos estiveram em exposição.
Segundo informações da coordenação do parque, mais de 40
mil pessoas passaram pelo local
durante todo o evento.
A realização foi de total
responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, com
o apoio de outros órgãos da
Prefeitura e o de 20 clubes
envolvidos, além de muitos
apaixonados pela arte.
Para João Manoel da Costa
Neto, secretário de Cultura, esse

evento é capaz de unir muitas
gerações. “É gratificante ver avôs
e netos compartilhando histórias
e vivências. O interesse pela arte
e pela história do automobilismo
é nítido nos participantes.”
O público, além de apreciar o antigomobilismo, pôde
degustar toda a gastronomia
oferecida nos foodtrucks, além
de encontrar diversas raridades
no famoso mercado de pulgas.
A programação cultural
também foi pensada para agradar toda a família: foram danças, intervenções artísticas interagindo com o público, e muito
rock and roll, dos clássicos aos
mais atuais.

Presidente da Câmara Pio Mielo e prefeito José Auricchio entregam placa para o reitor da USCS Marcos Bassi

O dia era 1º de agosto de
1968 e nas dependências da
então Faculdade de Ciências
Econômicas, Políticas e Sociais
aconteciam as primeiras aulas.
Depois veio o Instituto Municipal de Ensino Superior (IMES)
até chegar à atual Universidade Municipal de São Caetano
do Sul (USCS), com 37 cursos
de graduação, mais de 41 mil
alunos formados, com 10 mil
graduandos neste ano.
Ao completar meio século,
a USCS recebeu várias homenagens na quarta-feira (1º/08)
nas dependências da própria
universidade. E a noite foi
reservada para a abertura da

Exposição USCS 50 anos e a celebração da sessão solene, com
as presenças de autoridades
oficiais do município, além de
autoridades civis e docentes da
instituição de ensino.
O prefeito de São Caetano
enalteceu a instituição são-caetanense e lembrou da
trajetória da USCS. “Tenho
muito orgulho de ter passado
mais de 40 anos da minha vida
nessa casa (USCS), que passou
por todas as etapas possíveis de
uma instituição de ensino superior. Hoje, sem dúvida alguma, a
USCS preenche todos os requisitos de educação, de pesquisa e
serviços”, comentou Auricchio. A

integração da universidade com
áreas da Administração Pública
também foi destacada.
O reitor e também homenageado Marcos Bassi qualificou os vários feitos da universidade, agradecendo a todos
os ex-reitores, funcionários,
docentes e discentes da instituição e finalizou sua fala
com uma surpresa. “Nesses
18 meses que ainda tenho à
frente da reitoria temos vários
planos de expansão, entre
eles o de ter quatro novos
campi fora de São Caetano do
Sul”, disse Bassi, referindo-se
aos municípios de Diadema,
Barueri, Guarulhos e Itapevi.

CENTRO AUTOMOTIVO PROFESSOR XARÁ
Desde
1980
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