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Uma das propostas do candidato a deputado federal Fabio
Palacio é aumentar o número de
cursos de capacitação gratuitos
para moradores do Grande ABC.
Essa é uma das bandeiras que
defenderá na Câmara Federal.

A Câmara vai economizar
cerca de R$ 1,3 milhão ao ano
com salários dos servidores da
Casa. A medida estabelece que
todos os servidores da Câmara
tenham vencimentos abaixo da
remuneração do prefeito.

Já famoso, bombado e dono
da própria escola de etiqueta,
Crô se vê, no entanto, sozinho e
sem família. Carente e vulnerável, acaba ficando à mercê de supostos parentes, cujas intenções
não parecem ser das melhores.
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Morando
vistoria obras
do Viaduto
Tereza Delta
Parte integrante do Corredor Leste-Oeste, uma das mais
importantes obras viárias de São Bernardo, a duplicação
do Viaduto Tereza Delta, localizada no Km 20,7 da Rodovia
Anchieta, avançou em mais uma etapa com a concretagem
do trecho 4. O prefeito Orlando Morando fez uma vistoria
no local, acompanhado pelo secretário de Transportes e
Vias Públicas, Delson José Amador. A duplicação integra o
lote 2 de instalação deste corredor, que ligará duas regiões
adensadas da cidade, desde a Praça dos Bombeiros, na
região do Bairro Ferrazópolis, às proximidades da Rodovia
dos Imigrantes, na divisa com Diadema. Página 3

Prefeito de São Bernardo do Campo vistoriou obras do viaduto

Em blitz da Lei Seca, sete
motoristas são autuados

Frota da GCM e Defesa Civil
é renovada em São Caetano

Multa é pesada para quem é autuado na fiscalização

São 45 novos veículos que vão atuar na segurança da cidade

A fiscalização da Lei Seca, coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
(Detran.SP),
autuou sete pessoas em operação realizada
durante a09:43
noite de sábado (1/9) e a maFAZFARMA_JOB_1847_18_ANUNCIO_OLIOLA_297x130mm.pdf
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drugada deste domingo (2/9) em Santo André. Ao todo, foram fiscalizados 465 veículos. Página 6

A nova frota da GCM compõe-se de 43 veículos: 25 automóveis (Cobalt), quatro SUVs (Trailblazer), duas picapes (Chevrolet S10), dez motos (Honda XRE 300) e dois furgões (Renault Master)
para base móvel comunitária. A Defesa Civil recebe duas novas picapes S10. Página 4
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Ibope mostra Ciro e Marina
empatados em segundo lugar
Ciro Gomes (PDT) cresceu
três pontos e empatou com Marina Silva (REDE) em segundo
lugar, ambos com 12%, na corrida à Presidência, quando não se
considera o ex-presidente Lula,
que está vetado pela Justiça
Eleitoral. Jair Bolsonaro (PSL),
segue na liderança, com 22%.
Esses são dados da pesquisa
Ibope divulgada na quarta-feira
(05). O levantamento ouviu
2002 pessoas entre os dias
1º e 3 de setembro, sendo o
primeiro realizado desde que
começou a propaganda eleitoral gratuita na rádio e tv.

Divulgação
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Pesquisa Ibope foi registrada no TSE

Cesar Oliva visitou praças da cidade

Fabio Palacio fez corpo a corpo com o eleitor

trabalho”, disse.
Outro objetivo do candidato
é reduzir impostos para que
empresários voltem a investir e
a contratar. “Precisamos voltar
a gerar emprego e quando isso
acontecer o profissional tem
que estar capacitado e pronto
para o mercado de trabalho.
Vou propor medidas para redu-

Vereador César Oliva pede
alteração à Lei de Gestão
Compartilhada de Praças

22%

Fabio Palacio quer trazer cursos
de capacitação profissional para o ABC

zir o peso do Estado, enxugando
a máquina pública, acabando
com regalias e principalmente
combatendo a corrupção. Com
essas medidas podemos reduzir
impostos e assim o empresário
volta a investir e a contratar”,
explicou Fabio Palacio.
De acordo com candidato,
outra iniciativa será trazer recur-

sos para as sete cidades para que
os prefeitos possam investir em
educação e cursos profissionalizantes. “Por meio de emendas
parlamentares pretendo trazer
recursos para as cidades, o que
possibilitará o investimento
na educação e outras áreas
importantes para o município”,
finalizou Fabio Palacio.

A instalação de equipamento ou de mobiliário urbano em praças públicas e a
possibilidade de parcerias entre o município e pessoas físicas ou jurídicas interessadas
em garantir a implantação,
a reforma ou a manutenção
de praças são os objetivos do
Projeto de Lei do Vereador
César Oliva, que alterará a lei
n° 5426, de 01 de junho de
2016, que institui o estímulo
à Gestão Compartilhada de
Praças no Município de São
Caetano do Sul.
As modificações propostas aumentam a abrangência
tanto em relação ao meio
ambiente quanto em relação
a participação da sociedade na
gestão destes espaços públicos, garantindo por exemplo,
a desburocratização e proporcionando agilidade e melhores
resultados a toda sociedade,
ao pé que se exclui da obrigatoriedade de realização de
consulta pública pequenas
medidas de conservação e
manutenção das praças, o
que por consequência geral,

Ubiratan Figueiredo
indica aumento de
vagas para curso de
capacitação do CCZ

Carla Morando enfatiza planos
de Segurança para o Grande ABC
Segurança pública é um tema
bastante discutido durante as
agendas públicas da candidata à
deputada estadual Carla Morando (PSDB). Como comerciante, a
tucana sabe da importância de
ter uma cidade segura, em que
as pessoas possam sentir tranquilidade para sair às compras
e frequentar espaços públicos.
Carla quer trabalhar na
reposição do efetivo da Polícia
Militar, denominado CLARO. "O
contingente precisa ser reposto. Temos muitos policiais em
desvio de função, trabalhando
na área administrativa, afastados ou aposentados, que não
são compensados. O quadro
daqueles que realmente vão
as ruas, fica defasado. Há anos
não temos reposição no Grande
ABC. Em São Bernardo, a Guarda Civil Municipal está com o
mesmo efetivo de Policiais Militares", explicou a candidata.
A postulante à Assembleia
falou também da missão de sair

Vereador Ubiratan Figueiredo é o autor da indicação

Carla quer trabalhar na reposição do efetivo da Polícia Militar

candidata para representar os
anseios da região. “Serei uma
soldada para trazer recursos e
emendas que possam ajudar
os prefeitos das nossas cidades.
Verbas que possam virar além de
melhorias na Segurança, também
na Saúde, na Educação", declarou.
Estão entre as propostas
de Carla Morando a instalação

Vanessa Gomides
Psicóloga | CRP 06.74697

Sentido do Ser
Psicologia e Coaching

desonera o poder público.
“São Paulo já conta com
aproximadamente 100 praças
com gestão compartilhada, o
que traz uma parceira muito
interessante para a zeladoria
da cidade. Não tem nada mais
velho do que fazer política
com zeladoria, por isso nossa
cidade está na contramão da
evolução da gestão pública. A
forma compartilhada prevê a
participação dos cidadãos na
implantação, revitalização,
requalificação, fiscalização,
uso e conservação desses
espaços. Com a gestão participativa, buscamos a sustentabilidade do espaço urbano,
a valorização do patrimônio
ambiental, histórico, cultural
e social e a fruição desses
espaços públicos pela comunidade, considerando as
características do entorno e
as necessidades dos próprios
cidadãos. Vou pressionar
para que as praças de São
Caetano do Sul possam ser
cuidadas por pessoas físicas
ou empresas interessadas”,
finaliza César Oliva.

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

(11) 99451 4915

de um Ambulatório Médico de
Especialidades (AME), as redes
de reabilitação Lucy Montoro
e de combate ao Câncer, Hebe
Camargo. “São equipamentos
públicos do Estado que não
vão onerar os custos dos cofres
públicos municipais e irão fortalecer nossa saúde”, concluiu.
Quem - Carla Morando nasceu

em São Caetano, tem 43 anos.
Casada há 11 anos com Orlando
Morando, é mãe de Orlandinho
e Antonella. Carla formou-se em
fisioterapia e por cinco anos trabalhou com mulheres que enfrentaram o câncer de mama, trabalho
esse realizado no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher e
no Hospital Mário Covas.

Atendimento de crianças,
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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Para atender a grande demanda interessada em participar do Curso de Voluntários
para Caminhadas com os animais do Centro de Controle de
Zoonozes (CCZ) de São Caetano do Sul, o vereador Ubiratan
Figueiredo da ONG (PR) protocolou na quarta-feira (5/9) indicação solicitando a abertura
de novas vagas e datas para o
respectivo workshop.
De acordo com a propositura, foram oferecidas somente
30 vagas para o curso, que
ocorrerá em 10 de setembro
deste ano, no Parque Botânico
e Escola de Ecologia Jânio da
Silva Quadros. A última vez que
a Secretaria Municipal de Saúde
ofertou a formação foi no ano
de 2016 e, de lá para cá, nada
mais foi realizado nesse âmbito,
promovendo acúmulo de interessados em participar e solidarizar com os animais resgatados
pelo órgão, que ficam à mercê
de voluntários certificados pela

aula para usufruírem de pequenos passeios diários pelo local.
“Há dois anos esse curso
não é oferecido pela Prefeitura da cidade. Por todo esse
tempo, não houve renovação,
mas sim diminuição, no quadro de voluntários autorizados a realizar esse trabalho.
Esses cães estão privados
de cuidados e de caminhar
pelo pequeno espaço cedido
a eles, em meio a carros estacionados, por falta de capacitados, sendo que há um
grandioso número de interessados em se formar e ajudar”,
afirmou o parlamentar.
No conteúdo teórico do
curso serão abordados temas
como banho e contenção,
atuação do CCZ, perfil dos
animais abrigados e primeiros
socorros. “Oferecer apenas
30 vagas e um só dia de capacitação perante a crescente
procura é desperdiçar auxílio”,
completou Ubiratan.
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Uma das propostas do
candidato a deputado federal
pelo PSD, Fabio Palacio, é aumentar o número de cursos
de capacitação gratuitos para
moradores das cidades do
Grande ABC. Essa é uma das
bandeiras que Palacio defenderá na Câmara Federal.
“A capacitação profissional
é muito importante para os
jovens, que vão entrar no mercado de trabalho e para as pessoas que estão desempregadas
em buscam de uma nova oportunidade de emprego”, falou.
Segundo Palacio, se eleito
deputado federal, uma de suas
metas é aumentar os cursos do
Pronatec (Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico
Emprego) nas cidades do ABC
Paulista. “Vou trabalhar para
que o Governo Federal amplie os cursos e as vagas aqui
na nossa região. Temos que
preparar os jovens e os desempregados para o mercado de

ABC Político
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Orlando Morando vistoria obras de
duplicação do Viaduto Tereza Delta
Ao todo, 63 caminhões de concreto foram utilizados para a concretagem do trecho 4 da via, no Km 20,7 da Anchieta

Guarda acaba
com rinha de
aves silvestres
Alinhado a um planejamento de ação ostensiva voltada à preservação do meio
ambiente e proteção animal,
a Guarda Ambiental de São
Bernardo flagrou um esquema
de rinha de aves silvestres (canário da terra), neste domingo
(02/09), no Jardim Detroit,
efetuando a prisão de sete
pessoas e aplicando multa, no
valor de R$ 374 mil.
Os guardas registraram a
ocorrência (nº 900121/2018)
no 3º Distrito Policial da
cidade – situado na Vila
Marchi – detalhando que o
êxito da ação partiu de uma
denúncia anônima. O esquema era operado dentro
de uma residência. Ao todo,
foram localizadas 34 aves
silvestres, todas em gaiolas.
Os infratores também foram
enquadrados por maus tratos. Por cada ave encontrada
foram aplicadas multas, no
valor de R$ 11 mil – sendo
R$ 9.000 por maus tratos
e R$ 2.000 por criação sem
licença ambiental.
A ocorrência foi liderada
pela supervisora Fernanda
Portela e os guardas de 3ª
classe João Ramos Ferreira e
Michele Marion Everaldo e o
de 2ª classe Carlos Evandro
Pavanelli “A preservação ambiental é algo que colocamos
como prioridade. Muito se
deixou de fazer no passado.
Aos poucos, vamos melhorando a nossa cidade no que
ela tem de melhor”, destacou
o prefeito Orlando Morando.
De acordo com a supervisora, Fernanda Portela, a
ocorrência foi acompanhada de uma veterinária, que
garantiu a soltura das aves,
por se tratar de uma espécie
incompatível com cativeiro.
“Foram atestados laudos de
maus tratos. Os infratores
vão responder pelo crime
ambiental. As gaiolas estavam
armadas para a rinha, além de
muitas caixas para transportes das aves”, detalhou.

Parte integrante do
Corredor Leste-Oeste,
uma das mais importantes obras viárias de São
Bernardo, a duplicação do
Viaduto Tereza Delta, localizada no Km 20,7 da Rodovia Anchieta, avançou
em mais uma etapa com a
concretagem do trecho 4,
na manhã de hoje (06/09).
O prefeito Orlando Morando fez uma vistoria no
local, acompanhado pelo
secretário de Transportes
e Vias Públicas, Delson
José Amador.
A duplicação integra o
lote 2 de instalação deste
corredor, que ligará duas regiões adensadas da cidade,
desde a Praça dos Bombeiros, na região do Bairro Ferrazópolis, às proximidades
da Rodovia dos Imigrantes,
na divisa com Diadema.
Nesta parte da obra serão
utilizados 63 caminhões de
concreto - equivalente a
500 m³ - e conta com 120
trabalhadores. Esse trecho
já havia recebido 200 m³ de
concreto para construção da
laje de fundo.
Reiniciado no segundo
semestre de 2017, o empreendimento está dividido

Omar Matsumoto

Orlando: " São Bernardo é a cidade que mais conta com obras viárias no Estado de São Paulo"

em três etapas, com conclusão prevista para o fim
de 2019. A construção do
novo viaduto, das alças de
acesso e mais a proteção
do oleoduto da Petrobras,
estão estimadas em R$
127 milhões. As obras são
financiadas com recursos
da Caixa Econômica Federal
(CEF) e pela Corporação
Andina de Fomento (CAF).
“São Bernardo é a cidade que mais conta com
obras viárias no Estado de
São Paulo. Quando esse

viaduto estiver concluído
trará maior fluidez ao trânsito, beneficiando quem
vem à cidade pela Rodovia
Anchieta e quem utilizará
o transporte público por
meio do Corredor Leste-Oeste. Em agosto, entregamos o Viaduto Mamãe
Clory, sobre a Avenida
Robert Kennedy e a duplicação da Avenida José
Odorizzi. Neste mês, está
prevista a inauguração do
Viaduto sobre a Avenida
Humberto de Alencar Cas-

SBC recebe a 8ª Copa
São Paulo de Karatê

tello Branco, que também
faz parte do Corredor Leste-Oeste”, afirmou o prefeito
Orlando Morando.
Obras em andamento
por toda a cidade - o conjunto de obras na área de
Mobilidade Urbana prevê
a implantação de 12 corredores de ônibus. O Leste-Oeste é o maior deles, com
13 quilômetros. São quatro
viadutos ao longo de sua
extensão; o Viaduto Mamãe Clory, na esquina das
Avenidas José Odorizzi e

Robert Kennedy, já inaugurado em agosto; na Avenida
Castelo Branco, na altura
da Rua dos Flamingos, que
ligará a Rodovia Imigrantes;
na alça de acesso à Rodovia
Anchieta, no Km 20,7 (duplicação do Viaduto Tereza
Delta) e na Praça dos Bombeiros. O programa ainda
prevê três terminais: Grande
Alvarenga, já inaugurado;
Batistini e São Pedro, cujas
ordens de serviços já foram
autorizadas pelo prefeito
Orlando Morando.

Campanha contra Sarampo
e Poliomielite é prorrogada
Gabriel Inamine

Divulgação

Evento será realizado no Ginásio Poliesportivo

A cidade de São Bernardo
irá sediar entre os dias 7 a 9 de
setembro a 8ª Copa São Paulo de
Karatê. O evento será realizado no
Ginásio Poliesportivo Adib Moyses Dib (Av. Kennedy, nº 1.155,
Parque Anchieta). A abertura será
no sábado, às 8h.
Organizada pela Federação
Paulista de Karatê (FPK), a compe-

tição reunirá cerca de 800 atletas
de 20 cidades do estado. Os
principais atletas do Brasil estarão
disputando pontos para o Ranking
Nacional (Sênior) e vagas para as
finais do Campeonato Paulista
2019. São Bernardo será representada pela Associação Guto
São Bernardo / Unip e contará
com 20 atletas na disputa.

As doses estão disponíveis em todas as 34 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

A Prefeitura de São Bernardo,
por meio da Secretaria de Saúde,
prorrogou a vacinação contra o
sarampo e a poliomielite. Até o
dia 14 de setembro, todas as 34
Unidades Básicas de Saúde (UBS)
irão ofertar doses da vacina para
crianças de 1 a 4 anos. Até o momento, 32.744 crianças (82,30%)
foram imunizadas contra a polio-

mielite e 32.723 (82,25%) contra
o sarampo. A meta estipulada
pelo Ministério da Saúde é a de
imunizar 39.784 crianças, 95%
da população dentro desta faixa
etária (1 a 4 anos).
Para atingir a meta, São
Bernardo precisa vacinar 7 mil
crianças. O prefeito Orlando
Morando ressaltou o empenho

do município em alcançar o objetivo. “A cada dia estamos mais
próximos da meta. Precisamos
incentivar os pais a procurarem
as unidades de saúde e a imunizarem os seus filhos. Essas
doenças estavam erradicadas
e não podemos permitir que
voltem a ser notificadas em
nossa cidade”, explicou.

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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Câmara de São Caetano economizará
R$ 1,3 milhão com novo teto salarial
Dentre os vencimentos da Casa havia servidor aposentado que recebia R$ 48 mil por mês

Canil da GCM
localiza armas
e drogas
PMSCS

Hunter, pastor belga

O Canil da GCM (Guarda
Civil Municipal) de São Caetano do Sul participou, no
início da manhã de terça-feira
(04/09), de uma operação de
mandado de busca, apreensão e prisão temporária na
região sul de São Paulo, em
apoio à 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre
Furtos, Roubos e Receptações
de Veículos e Cargas (Divecar)
do Departamento de Investigações Criminais (Deic).
A ação contou com o
apoio das equipes do Garra
e do helicóptero Pelicano, do
Serviço Aerotático (SAT/Deic)
da Polícia Civil. Durante a operação, um dos cães treinados
pelo Canil da Guarda Civil
Municipal de São Caetano do
Sul – Hunter, da raça “Pastor
Belga Malinois” – localizou
quatro armas de fogo e drogas
de posse de um suspeito. Esse
material foi apreendido juntamente com um veículo usado
para a prática de roubos e
o homem suspeito de fazer
parte da quadrilha foi detido.
Completando 15 anos em
novembro de 2018, o Canil
da GCM de São Caetano do
Sul, é o primeiro e o maior do
Grande ABC. Conta com 17
guardas, todos adestradores
formados, e já colaborou na
formação de guardas municipais dos outros dois canis do
Grande ABC, em Diadema e
Ribeirão Pires.
anuncio_jornal.pdf
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A Câmara de São Caetano vai economizar um total
aproximado de R$ 1,3 milhão
ao ano com salários dos servidores da Casa. A medida foi
tomada pelo presidente do
Legislativo, vereador Pio Mielo
(MDB), por meio do ato 5.862,
de 14 de agosto, e estabelece
que todos os servidores da
Câmara tenham vencimentos
abaixo da remuneração do
prefeito. Também é ação administrativa que reflete a responsabilidade e a transparência da
gestão do Legislativo.
“Estamos cumprindo a Constituição Federal no sentido de
que os servidores ativos e inativos da Câmara recebam teto salarial no limite de remuneração
do chefe do Executivo, de acordo, inclusive, com o parecer
do Supremo Tribunal Federal.
Seguiremos esta orientação,
alertando aos servidores que
tiveram os salários limitados ao
teto que, se o entendimento da
justiça foi o de restabelecer os

Arquivo

Presidente Pio Mielo (destaque) disse que está cumprindo a Constituição Federal

valores no futuro, cumpriremos
a decisão”.
Sete servidores serão im-

pactados com a decisão (cinco
são aposentados e dois pertencem ao quadro de ativos). A

economia mensal será de cerca
de R$ 100 mil – incluindo os
benefícios de décimo terceiro

salário e férias, a Câmara de
São Caetano economizará R$
1,3 milhão ao ano.

Frota da GCM e Defesa
Civil é renovada

SCS realiza ações em parceria com
o CVV na prevenção do suicídio

45 novos veículos começam a circular no próximo sábado

Série de atividades acontecem no mês do Setembro Amarelo

PMSCS

A Prefeitura de São Caetano do Sul renovou toda a
frota da Guarda Civil Municipal
(GCM) e Defesa Civil. São 45
novos veículos que começam
a atuar pela cidade neste
sábado (08/09). Mas, antes,
a frota será apresentada no
desfile de 7 de setembro, na
Av. Presidente Kennedy.
“Promovemos a atualização e modernização dos
equipamentos, como forma
de aprimorar as condições
para a GCM fazer o seu trabalho em defesa da população”, afirmou o prefeito José
Auricchio Júnior. O comandante da GCM, Claudinei da
Silva Magalhães, diz que a
renovação da frota fortalece

APOIO:

a atuação dos 432 guardas
municipais.
A nova frota da GCM compõe-se de 43 veículos: 25
automóveis (Chevrolet Cobalt), quatro SUVs (Chevrolet Trailblazer), duas picapes
(Chevrolet S10), dez motos
(Honda XRE 300) e dois furgões (Renault Master) para
base móvel comunitária. A
Defesa Civil recebe duas novas
picapes S10.
Nesta sexta-feira (07/09), a
nova frota será mostrada durante a Parada Cívico-Militar
pelo Dia da Independência
do Brasil, que ocorre a partir
das 9h, na Avenida Presidente
Kennedy, em frente à Cidade
das Crianças.

Divulgação

Setembro Amarelo é o mês
de prevenção ao suicídio e a
Prefeitura de São Caetano do
Sul, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde (Sesaud),
em parceria com o Centro de
Valorização da Vida (CVV),
realiza uma série de atividades
para capacitar os profissionais
da área e orientar a população
acerca do assunto.
Em 2017, o Ministério da
Saúde lançou agenda estratégica para atingir a meta da
Organização Mundial da Saúde
(OMS) de reduzir 10% o número
de óbitos por suicídio. Ainda
segundo o boletim epidemiológico sobre o suicídio, divulgado
no ano passado pelo Ministério,
essa é a quarta causa de morte

entre os jovens e os homens
correspondem a 79% do total
de óbitos registrados entre
2011 e 2016.
PROGRAMAÇÃO
• 10 de setembro (segunda-feira), Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, às 18h30, na
Praça Di Thiene (Avenida Goiás,
950, Bairro Santo Antônio) - Coral na Praça, com apresentação
dos corais da Terceira Idade da
Coordenadoria Municipal da
Terceira Idade de São Caetano
do Sul (Comtid) e do Centro de
Atenção Psicossocial (Caps)
• 19 de setembro (quarta-feira), das 8h às 12h e das 13h
às 17h, no Campus Barcelona
da Universidade Municipal de
São Caetano do Sul (USCS –

Avenida Goiás, 3.400, Bairro
Barcelona) – Palestra e Roda
de Conversa “A Arte de Saber
Ouvir”, voltada para os profissionais da rede municipal
de Saúde
• 21 de setembro (sexta-feira), às 14h30, no CVV São
Caetano (Rua Marechal Deodoro, 70, Bairro Santa Paula)
– Cine Ser “Amor sem querer”
• 25 de setembro (terça-feira), às 14h30, no Centro Policlínico Gentil Rston (Avenida
Tietê, 301, Bairro Nova Gerty)
– Cine Ser “Amor sem querer”
• 30 de setembro (domingo), às 9h – Passeio de Motos
pela Valorização da Vida, com
concentração na Avenida Goiás
x Avenida Guido Aliberti
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Marcelo Serrado volta ao cinema
com nova versão do personagem
Crodoaldo Valério (Marcelo Serrado) ganhou o coração dos noveleiros de plantão em Fina Estampa (2011)
Divulgação

Santo André:
Municipal tem
duas atrações
Divulgação

Filme trata de valor das das amizades e família

Grupo da Terceira Idade

O Teatro Municipal Antônio Houaiss recebe dois
espetáculos neste fim de
semana. No sábado (8),
‘Música e Dança de Todos
os Continentes’, com o Grupo de Terceira Idade da
Faculdade Pentágono e no
domingo (9), a atração será
o espetáculo ‘Por que os
Homens Mentem?’.Atração
de sábado, às 19h, ‘Música
e Dança de Todos os Continentes’ é um espetáculo
multicultural do Grupo de
Terceira Idade da Faculdade
Pentágono. A apresentação,
além de música e dança,
traz uma exposição das mais
diversas culturas de todos os
continentes com a boa energia e o carisma da melhor
idade. No domingo, também
às 19h, é a vez de ‘Por que
os Homens Mentem?’, peça
baseada no livro ‘As mentiras
que os homens contam’, de
Luis Fernando Veríssimo. O
espetáculo, com direção de
Heitor Barsalini, mostra situações do cotidiano em que
a mentira se torna fundamental para a sobrevivência
dos relacionamentos

Crodoaldo Valério (Marcelo
Serrado) ganhou o coração dos
noveleiros de plantão em Fina
Estampa (2011). À época, o
personagem conduzia com
segurança a verve cômica exigida pela trama de Aguinaldo
Silva. A popularidade levou a
Crô – o Filme (2013). A produção não repercutiu bem com

a crítica, mas ultrapassou a
marca de 1 milhão de espectadores e rendeu mais de R$
14 milhões em bilheteria.
Após seu primeiro filme
próprio em 2013 – “Crô: o Filme” –, o personagem agora é
dono de sua própria escola de
etiqueta e finesse, mas mesmo
sendo um empresário bem-

-sucedido e famoso, se sente
sozinho. Carente e vulnerável, o
mordomo se envolve com uma
família suspeita e precisará lidar
também com as críticas ácidas
de uma colunista de celebridades. O longa promete tratar de
temas atuais como diversidade,
o valor da amizade e as novas
famílias. Com Marcelo Serrado,

Tonico Pereira, Arlete Salles, Karina Marthin, João Baldasserini,
Mel Maia, Jefferson Schroeder,
Mary Sheyla, Raphael Vianna
e Rosi Campos e com as participações especiais de Fabiana
Karla, Pabllo Vittar, Jojo Todynho, Carol Sampaio, Preta Gil,
Gigante Leo, Luis Miranda, Marcus Majella e Marcos Caruso.

Direção de Cininha de Paula.O
filme conta com o carisma de
estrelas da TV nacional como
Arlette Salles, Rosi Campos e
Tonico Pereira. Jojo Toddynho,
que aparece em uma cena
curta como aluna da escola de
etiqueta do protagonista. Acontece até um show de Preta Gil e
Pablo Vittar.

Pró-Memória abre inscrições para mostra coletiva de artistas
A Fundação Pró-Memória
de São Caetano, por meio da
Pinacoteca Municipal, está
com inscrições abertas para
a 6ª Vitrine de Arte – Mostra
Coletiva de Artistas de São Caetano, projeto que tem como
objetivo o conhecimento e a
divulgação da produção artística local, além de revelar novos
talentos e provocar discussões
em torno dessa produção.
Iniciado em 2003 e com
periodicidade bienal, a Vitrine
já apresentou trabalhos de
centenas de artistas locais. Na
última edição, em 2016, entre
pinturas, fotografias, esculturas
e instalações, foram mais de 130
trabalhos inscritos por 76 artistas. As inscrições são gratuitas
e podem ser feitas até 28/09.
Além de artistas moradores da

cidade, também podem participar aqueles que trabalham no
município, ou que comprovem
terem nascido em São Caetano.
Cada artista poderá inscrever
até três obras, em diversas
temáticas, linguagens, técnicas
e materiais. Os trabalhos selecionados ficarão expostos na
Pinacoteca Municipal a partir
de outubro de 2018.
A ficha de inscrição e o
regulamento estão disponíveis no site da Pró-Memória
(www.fpm.org.br), na página
de Downloads. As obras e a
ficha de inscrição preenchida
deverão ser entregues na sede
da instituição, localizada na
Av. Dr. Augusto de Toledo, nº
255. Mais informações pelo
telefone 4223-4780 ou pelo
email pinacoteca@fpm.org.br

Obra exposta na última edição do Vitrine, em 2016

De 26 a 30 de setembro às 21h - Entrada franca
Avenida Goiás, 1.111 - Centro - São Caetano do Sul
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Blitz da Lei Seca autua
sete motoristas em Santo André
Fiscalização foi realizada entre a noite de sábado (1) e a
madrugada de domingo (2); 465 veículos foram fiscalizados
A fiscalização da Lei Seca,
coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo (Detran.SP), autuou sete
pessoas em operação realizada
durante a noite de sábado (1/9)
e a madrugada deste domingo
(2/9) em Santo André.
Ao todo, foram fiscalizados
465 veículos durante blitze
realizada na rua Giovanni Bat-

tista Pirelli e na avenida Capitão Mário Toledo de Camargo.
Os condutores foram autuados por embriaguez ao
volante ou recusa ao teste do
etilômetro e terão de pagar
multa no valor de R$ 2.934,70,
além de responderem a processo administrativo no Detran.SP para a suspensão do
direito de dirigir por 12 meses.

Pela Lei Seca (lei
12.760/2012), todos os motoristas flagrados em fiscalizações têm direito a ampla
defesa, até que a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH)
seja efetivamente suspensa.
Se o condutor voltar a cometer a mesma infração dentro
de 12 meses, o valor da multa
será dobrado.

Multa aplicada é no valor de R$ 2.934,70

Divulgação

