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Os Campeões do
Ringue com o Show
de Telecatch - Luta
Livre estarão em São
Caetano neste sábado
no CER Cespro, no
Bairro Prosperidade. A
entrada é gratuita.
Ação e animação garante sucesso do show

OUTUBRO
ROSA 2011

"Por trabalharmos com
educação, consideramos esse tema a ponte
para um futuro melhor
", explicou o professor
Pio Mielo, ao prestigiar
a plenária de apoio a
Fernando Haddad.
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Pio Mielo e Fernando Haddad
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O Livro “Nova
Fronteira da Indústria
de Defesa”, foi
lançado ontem, pelo
prefeito Luiz Marinho,
que tem mais 34
autores e 296
páginas em bilingue.
Jefferson José da Conceição e Luiz Marinho
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Estado ameaça cassar linhas
intermunicipais da região
CONTRATOS DE ÔNIBUS SEM LICITAÇÃO SÃO OS ÚNICOS DA GRANDE SÃO PAULO
Trilha no Riacho Grande, próxima a um remanescente da Mata Atlântica

Passeio grátis à trilha
do carvão, no Riacho
Página 06

As permissões de operação
das empresas de ônibus intermunicipais que servem às
cidades da região poderão
ser cassadas, segundo informa o secretário estadual de
Transportes Metropolitanos,

Jurandir Fernandes. A área 5
da EMTU é a única que opera sem licitação e com permissões precárias de toda a
Grande São Paulo. Antes de
retaliações, a Secretaria de
Transportes promete fazer

um termo provisório até
2016, quando devem encerrar os contratos de outras regiões. Enquanto isso, os passageiros de ônibus intermunicipais da região - cerca de
600 mil pessoas por dia -

enfrentam sérios problemas,
como falta de linhas em algumas regiões e ligações
que perderam a utilidade,
demora nos pontos, superlotação e veículos velhos.
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ALEXANDRE YORT/PMSCS

Pianista faz solo com
filarmônica Vera Cruz

CER Alcina Dantas Feijão
conquista o Campeonato
Inter-Centros de futebol
em São Caetano

A pianista Juliana D'Agostini,
de São Caetano, foi a solista
na apresentação da Orquestra Filarmônica Vera Cruz,
regida pelo maestro Julio
Medaglia, no Teatro Lauroi
Gomes, em São Bernardo.
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Deputada Vanessa
Damo quer colocar
'Outubro Rosa' no
calendário oficial

Página 05

Elian Santana é
pré-candidata
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O ex-vereador e presidente
da Câmara de Santo André,
Israel Santana (PTdoB), vai
lançar sua esposa, Elian
Santana, candidata a vereadora no próximo ano.
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Ciclista de Mauá,
Canguru, é vice pelo
Campeonato Paulista
de Maratona
Atletas mostraram desenvoltura e habilidade na final; jogo terminou com o placar de 2 a 1 para o CER Alcina Dantas Feijão (branco)
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Prefeitura de SCS ensina
idosos a evitar quedas

Ribeirão disponibiliza 5 mil vagas
de emprego no 4º RH na Vila
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Diante da informação de que 30% dos
idosos sofrem pelo menos uma queda
por ano, a Prefeitura de São Caetano e a
Universidade Municipal de Saúde estão
desenvolvendo ações educativas nos
Centros Integrados de Terceira Idade.
Estudos revelam que 30% dos idosos
sofrem pelo menos uma queda por ano.

PSDB prepara novo seminário
Em virtude do sucesso obtido com a realização do primeiro seminário de estudos políticos, o PSDB de São Caetano,
presidido pelo professor Silvio Minciotti, já
prepara a realização de um outro, no primeiro semestre do próximo ano.
O deputado e secretário de Meio Ambiente, Bruno Covas, em palestra no Seminário do PSDB de S. Caetano
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Morando participa
da apresentação
de pesquisa inédita
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O deputado estadual Orlando Morando (PSDB), participou da apresentação da
pesquisa de opinião pública sobre a substituição das
sacolas descartáveis pelas sacolas reutilizáveis.
Morando participa da apresentação de pesquisa inédita da APAS
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Diretores da Medical Health e a atriz Filó no 4º Congresso de RH do ABC, no Cenforp, em São Bernardo

Empresa de S. Caetano
é alvo da Polícia Federal

Filó agita Congresso
de RH em S. Bernardo

Mandado de busca e apreensão pela Receita Federal
e Polícia Federal na Operação Heráclidas foi cumprido
em empresa com sede em
São Caetano. A polícia não
revela o nome da empresa
que pode estar envolvida
com lavagem de dinheiro.

O grupo Medical Health convidou a personagem Filó, interpretada pela atriz Gorete
Milagres, para abrilhantar o
4º Congresso de RH do ABC,
no Centro de Formação de
Professores de São Bernardo. A atriz circulou pela feira
e fez fotos com visitantes.
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Sábado, 15 de outubro de 2011
ARQUIVO PESSOAL

>> E MAIS
>> CASA RONALD MCDONALD ABC

Souvenir é eleito produto
destaque do McDia Feliz 2011
Anualmente, o Instituto Ronald
McDonald realiza de forma simultânea à Campanha McDia Feliz, uma
gincana, com diversas tarefas, a fim
de envolver todas as Casas Ronald
McDonalds do Brasil e também a
comunidade em seu entorno. A gincana tem como finalidade premiar
em dinheiro a vencedora. Uma dessas tarefas da gincana refere-se ao
Produto Destaque, para qual as casas inscrevem um souvenir , considerado diferente e inovador, comercializado durante a campanha. Neste
ano, o avental da Casa Ronald
McDonald ABC foi o vencedor. Para
A solista Juliana D’Agostini, graduada pela USP, é de São Caetano e fez vários cursos de especialização nos Estados Unidos e Europa

>> ARGOLAS

Filarmônica Vera Cruz recebeu

Arthur Zanetti
está na Final

Pianista tocou
obras de Mozart,
Beethoven e
Mendelssohn

A Seleção Masculina de Ginástica Artística fez bonito no
Campeonato Mundial de Tóquio,
no Japão, e segue firme na briga
por uma vaga nos Jogos
Olímpicos de Londres, em 2012.
Em sua melhor participação na
história do torneio, a equipe
terminou em 13º lugar com
346.626 pontos, garantindo
presença no evento teste que será
realizado em janeiro, em Londres.
Arthur Zanetti atleta de São Caetano e Diego Hypólito ainda se classificaram para a final por aparelhos.

19/10, no teatro Elis Regina.
As apresentações de outubro
destacam as apresentações da pianista Juliana D'Agostini, que é
bisneta de fundadores de São
Caetano. Juliana começou a estudar piano com cinco anos de
idade. Hoje, com 24, é graduada
pela Universidade de São Paulo,
USP onde se formou sob a tutela
minada Encontros com a Juven- apresenta os concertos, que de Eduardo Monteiro. Ela estutude. Trata-se de um ensaio aber- neste mês terão obras de Bee- dou também na New England
to a todos que desejam conhecer thoven, Haendel, Mendelssohn, Conservatory of Music, em Bosou que apreciam a música erudi- Bach, Chopin, Mozart e Vival- ton, EUA, Academies Internatita. É uma oportunidade para di, entre outras. No próximo dia onales d'ete Du Grand Nancy, na
aprender sobre a rotina de uma 26/10, a apresentação será no França e Arizona Sate Universiorquestra, com a apresentação do Teatro Lauro Gomes, e no dia ty, em Tempe, EUA.
maestro, em
Com dois CDs já gravados, a
um clima des- >>SERVIÇO
pianista particicontraído.
As apresentações serão no Teatro Lauro Gomes (Rua pou das semifiÀs quarnais do progratas-feiras, a Helena Jacquey, 171, Rudge Ramos), e Teatro Elis ma Prelúdio, da
o r q u e s t r a Regina (Avenida João Firmino, 900, Bairro Assunção). TV Cultura.

Juliana D'Agostini
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ara divulgar a música erudita entre os jovens e crianças da região, a Filarmônica
Vera Cruz, de São Bernardo
está realizando neste mês de
outubro uma série de apresentações sob a regência do maestro Júlio Medaglia.
No próximo dia 25 de outubro, sempre às 14h30, no Teatro
Lauro Gomes, e no dia 18 de outubro, no Teatro Elis Regina, a
Filarmônica realiza a série deno-

Atletas de SCS compõem delegação do Pan
Já virou tradição. Há tempos
que os atletas de São Caetano
compõem em massa as delegações brasileiras em competições
importantíssimas por todo o
mundo, como, por exemplo, Jogos Olímpicos, Pan-Americanos
e da Juventude. E na 16ª edição
dos Jogos Pan-Americanos, que
será sediada em Guadalajara, no

Grupo Suíço
no Teatro ao
Ar Livre

INAUGURAÇÃO

Núcleo de
Mulheres
Empreendedoras

São Caetano recebe a
primeira loja da Kalunga
A Kalunga, maior distribuidora de suprimentos para
escritório, informática e material escolar do País, inaugura no dia 14 de outubro sua
primeira loja em São Caetano.
"A cidade foi escolhida por
seu potencial de crescimento
e por ser de grande interesse
dos consumidores da região",
diz Hoslei Pimenta, diretor
comercial da Kalunga.
Com mais de 70 lojas distribuídas em São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal e São
Caetano, a empresa alcançou
faturamento de R$ 1,005 bi-

lhão em 2010, quando inaugurou cinco lojas e o crescimento foi 17,5% superior
em relação ao ano anterior.
A meta da empresa é dobrar
a receita e chegar a R$ 2,1
bilhões em 2015.
Além das novas lojas em
localidades onde já está presente, a próxima região a receber a rede será o Sul do país,
com lojas em Joinvile e Porto
Alegre, entre outras regiões em
estudo, com investimento superior a R$ 1 milhão por loja.
A Kalunga S. Caetano fica
na rua Manoel Coelho, 460,
esquina com a rua Baraldi.
DIVULGAÇÃO

Neste final de semana, no
Espaço Verde Chico Mendes
(Av. Fernando Simonsen, 566,
vai acontecer mais uma edição
do Teatro ao Ar Livre. Neste
mês, a apresentação é especial,
com o espetáculo PSS-PSS, do
Grupo I Baccalà Clown.
A apresentação, gratuita e de
classificação livre, terá início
hoje, às 15h. O Grupo é formado pelos atores Camilla Pessi nascida em Locarno, parte italiana da Suíça - e Simone Fassari
- nascido em Catânia, Sicília, Itália. Ambos se formaram pela
escola Dimitri, na Suíça, em
2001. Depois disso, trabalharam
por três anos em diferentes circos com diferentes parceiros
(Circus Krone, Circus Balloni,
Circus Monti, entre outros).
O espetáculo de comédia física, composto por diversos números de artes circenses, explora
o contato com o público e o humor. Com uma apresentação
fresca e inocente, faz com que
os dois atores possam fazer tudo
ou nada. Inf.:4232-1237.

México, a história não será diferente. Tanto que, para o Pan deste ano, já estão confirmados que
35 esportistas que competem nas
equipes de São Caetano integrarão a delegação do Brasil.
A 16ª edição dos Jogos PanAmericanos, São Caetano terá
destaques como Diogo Silva, taekwondo e Fabiana Murer

Loja da Kalunga no Centro, oferece estacionamento grátis

(foto), que compete pelo Clube
de Atletismo BM&FBOVESPA.
Satisfeito com a boa quantidade de atletas dos times de
São Caetano que estarão no
Pan, o secretário de Esportes e
Turismo (Seest) da Prefeitura,
Gilberto Costa, ressalta que
estes competidores são exemplos aos jovens da cidade, no
que diz respeito à prática de
modalidades de forma saudável
e com alto nível técnico.

Mulher se aposenta?
Quando e como. Este será o
tema da palestra promovida
pelo NME - Núcleo de Mulheres Empreendedoras da
ACISA - Associação Comercial e Industrial de Santo André, na próxima quarta-feira
(19 de outubro) às 19h30.
COACHING
A palestrante Natália Marques Antunes, psicóloga clínica e consultora em Coaching,
abordará o tema aposentadoria
com as participantes, pós-carreira e vida saudável sob uma
perspectiva feminina, considerando aspectos físicos, emocionais, sociais e financeiros.
INSCRIÇÕES
A palestra é gratuita e
quem tiver interesse em participar, poderá fazer sua inscrição por meio do telefone
(11) 2199-1640. A sede da
ACISA está localizada na
Avenida XV de Novembro,
442 - Centro - Santo André.

o Comitê Avaliador, o avental obteve uma boa arrecadação em função
da quantidade de produtos disponíveis, além de ser um produto útil,
que pode ser utilizado em momentos de reunião da família, possibilitando reforçar a mensagem da campanha. Os produtos foram avaliados
pelo conceito, estética, uso e comercialização. Durante a Campanha
McDia Feliz 2011 foram produzidas
e comercializadas 630 unidades dos
aventais. A opção pelo avental foi
uma forma de ampliar o envolvimento do público masculino na
campanha Mc Dia Feliz.

>> FUTEBOL

Escola conquista
Inter-Centros
Em jogo muito equilibrado,
cheio de lances que agradaram
ao público, o Clube Esportivo e
Recreativo (CER) Alcina Dantas
Feijão venceu o CER Victório
Dall'Mas por 2 X 1 e sagrou-se
campeão do Campeonato
Municipal de Futebol Amador
Inter-Centros de São Caetano do
Sul. A partida foi assistida por
dirigentes da Liga Sancaetanense de Futebol, promotora da
competição, autoridades municipais e moradores que vibraram
as com boas jogadas.

>> MARATONA

Canguru e vice
campeão paulista
O biker de Mauá Cicero
Neto Professor, o Cangurú,
correu no último final de
semana em Atibaia pelo
Campeonato Paulista de
Maratona. Cangurú ficou
com o vice campeonato. A
prova teve um percurso de
45km. No início do trajeto
o sol castigava. Após uma
hora de prova um temporal
lavou os competidores. A
etapa foi a ultima da Copa
São Paulo e valeu pelo
Campeonato Paulista, tendo duas premiações, primeiro com os federados a
serem premiados e depois
os ranquiados da copa onde
Cangurú subiu no podium
duas vezes. Canguru tem o
apoio de seus patrocinadores: Wizard Mauá, Colégio
Leonardo da Vinci, Barracão
Acab. Para Construção....

>>SINGULAR ROCK FESTIVAL 2011
Hoje a partir das 17h, o Colégio Singular e Singular-Anglo Vestibulares
promovem a grande final do "Singular Rock Festival 2011" - considerado
um dos maiores eventos de rock da região, no Rock Club, localizado em São
Bernardo (rua José Bonifácio, 90 - Centro). Participarão da final oito bandas, que foram as mais votadas durante as seletivas - são elas Working
Progress, Kasarian, Vincent Gun, Sim Senhora, LP Box, Road Rock, Can All e
Super Chaiz. Haverá também show com a banda Effes, terceira colocada na
primeira edição do evento. Os ingressos já podem ser adquiridos com os
integrantes das bandas finalistas ou nas unidades do Singular-Anglo Vestibulares. Mais informações no portalwww.singular.com.br/festival

>> MERCÚRIO ZERO
A Campanha Mercúrio Zero - A
Natureza e as Pessoas Agradecem proporcionará aos moradores de São Caetano a oportunidade de substituir gratuitamente os seus velhos termômetros
de mercúrio, comprovadamente prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, por
modelos digitais. Parceria da Prefeitura
com a Geratherm Medical do Brasil e a
Rede de Farmácias ClasseFarma, a
iniciativa está marcada para ocorrer
nos próximos dois fins de semana (15
e 16 e 22 e 23), no Espaço Verde Chico Mendes (sábados) e na Rua de
Lazer (Avenida Kennedy - domingos).

>> ALGRASP
A Palestra da nossa Confreira Maria Zulema Cebrián, que versará sobre
o tema "O Conto, suas fases e núcleo",
será realizada na Av. Dr. Augusto de Toledo, 255, Bairro Santa Paula, São Caetano, no próximo dia 27, às 19h30. No
evento será distribuído, um exemplar do
livro "Caixa de Aquarelas" de autoria de
Claudio Rogério Braco, lançado recentemente. "Daqui por diante, farei tudo
o possível para distribuir aos presentes livros, com a finalidade de divulgálos e incentivar a leitura", disse Gioconda Labecca, presidente da Academia de Letras da Grande São Paulo

