Jota Quest e
Oswaldo Montenegro

estão na agenda de São Caetano
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Empresas do ABC expõem em feira de
produtos orgânicos e naturais na Capital
Dez empresas do ABC participaram das feiras Bio Brazil Fair, Biofach América Latina e Naturaltech, que serão realizadas simultaneamente no Pavilhão
do Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1.209), na Capital. Principais eventos
brasileiros do setor de produtos naturais, as três feiras apresentam as no-

vidades em produtos orgânicos certificados (alimentos, cosméticos, roupas e
acessórios), naturais e de promoção da saúde (alimentos funcionais, probióticos
e integrais, produtos vegetarianos e veganos, suplementos, cosméticos naturais, fitoterápicos e terapias complementares).
Página 3

Autoridades
Procon-SP pode multar mais de
1,4 mil postos por preços abusivos de segurança
O prefeito de Rio Grande da
Serra, Gabriel Maranhão (PSDB),
adotou tom conciliador para falar
sobre a aprovação, pela Câmara
Municipal, de projeto do Executivo que autoriza a saída da cidade
do Consórcio Intermunicipal do
ABC. “Vamos procurar um caminho. Meu desejo é que a política do
colegiado permaneça. Sou um entusiasta da política do Consórcio,
ainda mais no ABC, com mais de
2 milhões de habitantes. Porém, a
gente tem que aprimorar todos esses projetos”, declarou. Página 3
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questionam Atlas
da Violência
A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) e
a Polícia Militar questionaram os
dados do Atlas da Violência 2018:
políticas públicas e retratos dos municípios brasileiros, que situam Santo André e São Bernardo entre as
123 cidades brasileiras que concentram 50% do total de mortes violentas do país em 2016.

Gasolina ficou em média 7,7% mais cara no país
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Florestan Fernandes abre inscrições para cursos
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Greve dos caminhoneiros derruba vendas de veículos
Donos de estabelecimentos
terão de explicar por que
cobraram valores acima do
praticados habitualmente

EMPLACAMENTOS

Venda de veículos novos sobe 3,24% em maio*
Carros e comerciais leves (mil)
194,9

210,0
190,1

REPORTAGEM LOCAL
jornalismo@diarioregional.com.br

A greve dos caminhoneiros derrubou as vendas de
veículos em maio, segundo
dados da Federação Nacional
da Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave).
No mês passado foram emplacados 201.880 carros, comerciais leves, caminhões e
ônibus, volume 7,1% inferior
ao apurado em abril. Contra o
mesmo mês do ano passado,
porém, houve alta de 3,24%.
No acumulado do ano houve
alta nas vendas de 17%, para
964,7 mil unidades.
Segundo o presidente da Fenabrave, Alarico
Assumpção Júnior, maio
acompanhava a tendência
positiva dos últimos meses
até o impacto causado pela
greve. “Apuramos que, a

Copa deve elevar
em 30% movimento
em restaurantes e
bares do ABC

Dados de maio/2018

Caminhões e ônibus (mil)
7,0

Automóveis mais
vendidos em maio (mil)

7,4
5,4

15,0

1º GM/Onix

8,5

2º Hyundai/HB20
3º Ford/Ka

Mai/18

Abr/18

Mai/17

Mai/18

Abr/18

Mai/17

7,6

4º VW/Gol

5,8

5º VW/Polo

5,6

(*) Ante o mesmo mês do ano anterior. Inclui automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus

Vendas de carros e
Emplacamentos de
comerciais leves somaram
caminhões e ônibus
932,2 mil unidades
somaram 32,5 mil unidades
entre janeiro e maio,
entre janeiro e maio,
alta de 16,2%
crescimento de 46,6%

Segmento de
motocicletas registrou
81,3 mil unidades
emplacadas em maio,
aumento de 2,2%

No acumulado de
janeiro a maio, setor
de duas rodas teve
382,8 mil emplacamentos,
avanço de 7,7%
Anderson Amaral/Especial para o DR

FONTE: Fenabrave

partir do dia 25 de maio, o
número de veículos emplacados começou a cair. Esse
cenário ocorreu, entre outras razões, pela dificuldade
de abastecimento de combustível, que fez com que os
veículos, prontos para entrega, não fossem conduzidos aos pátios dos Detrans
para emplacamento”, disse.

Assumpção
explicou
que, como o tempo entre a
venda do veículo e seu emplacamento é de até sete
dias, essa queda nas vendas
ainda não pôde ser totalmente apurada. Assim, os
reflexos da greve devem se
estender para os resultados
do de junho. “Com a greve
de caminhoneiros e cego-

nheiros, os veículos não
estavam sendo transportados até as concessionárias e
muitos não foram fabricados, dada à falta de componentes. Isso sem mencionar o desabastecimento de
peças e a perda de serviços
que seriam realizados nas
oficinas de nossas redes”,
afirmou.

Santa Casa de Mauá faz 52 anos e projeta inaugurar ampliação
Em meio às comemorações
pelos 52 anos de fundação,
completados em 12 deste mês,
a Santa Casa de Mauá promete
inaugurar até dezembro a primeira etapa do seu projeto de
ampliação e revitalização.
Até o final do ano serão
entregues o novo prontoatendimento e 15 apartamentos de internação. Para
2019 está prevista a finalização do hospital infantil com
oito apartamentos. Em 2020
será inaugurado o prédio de

Diadema Jornal

apoio com dez andares que
comportarão, entre outras
instalações, um hospital de
retaguarda com até 80 leitos
para abrigar pacientes da rede
pública de Saúde (SUS). Além
disso, o número de apartamentos chegará a 50.
Com isso, a área de atendimento do hospital passará dos
atuais 6 mil metros quadrados
para 15 mil metros quadrados.
No total, os investimentos devem somar R$
10 milhões, entre recursos
Diretoria

Elidio Capel
Alicio Capel
Editor Responsável Diretor Comercial

próprios e financiamento.
“Essas obras fazem parte do
nosso plano diretor para os
próximos três anos e permitirão à Santa Casa de Mauá
dobrar sua área e triplicar a
capacidade de atendimento”,
explicou o superintendente
Harry Horst Walendy.
A entidade garante que,
mesmo em obras, o movimento não foi afetado. A unidade
de Saúde registrou, nos últimos 12 meses, aumento de 5%
no faturamento e de 3% nos

Propriedade do
GRUPO ABCD DE JORNAIS LTDA.
CNPJ Nº 59.161.521/0001-73 Registro de Empresa Jornalística em
Brasília sob nº 0561

Sede: Av. Alda, 549 - Centro Diadema - SP
Caixa Postal: 246 - CEP: 09910-170
Fone/Fax: (0xx11) 4057-9000.

atendimentos. Foram realizados 2.016 partos, 2.139 internações (urgência), 975 cirurgias eletivas, 202.559 consulta
em pronto-socorro e 76.800
consultas de especialidades.
Recentemente, a Santa Ca
sa inaugurou serviço de He
modinâmica, permitindo a rea
lização de cirurgias cardíacas
como colocação de marca-pas
so e cateterismo. Até o final do
ano, o hospital passará a fazer
exames de ressonância magnética. (Reportagem Local)
site - www.diademajornal.com.br
E-mail: atendimento@diarioregional.com.br

Circulação: Sábados e Domingos em
Diadema e São Bernardo do Campo

Bares e restaurantes
da região esperam aumento de cerca de 30%
no movimento durante os jogos da Copa do
Mundo da Rússia, que
terá início na quinta-feira (14). A estimativa é do
Sindicato das Empresas
de Alimentação e Hospe
dagem do ABC (Sehal).
Para aproveitar a empolgação dos brasileiros
com o evento, os empresários do setor apostam
na criatividade e no lançamento de promoções,
brindes e cardápios temáticos, bem como na
instalação de telões.
“Desde o pequeno
até o grande empresário
deve aproveitar a oportunidade para se recuperar e, sem qualquer
trocadilho, virar o jogo
tendo em vista os recentes momentos de dificuldade”, afirmou o presidente do Sehal, Roberto
Moreira.
No Old Town English
Pub, de Santo André, ha
verá promoção de chope
importado nos dias de
jogos da seleção às 15h
(17 e 27). “Os chopes
ingleses e alemães serão vendidos a R$ 14,90
(350ml) e R$ 19,90
(500ml)”, disse o proprietário Kiko Montiani.
(Reportagem Local)

*DIADEMA JORNAL encontra-se registrado no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial sob nº 790.128.578, bem como no 2º Cartório
de Títulos e Documentos de Diadema sob nº 3.
Fundação: 24/01/1963.
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Procon-SP pode
multar mais de
1,4 mil postos
no Estado por
preços abusivos
A Fundação ProconSP recebeu 4.521 reclamações provenientes de
todo o Estado de São Paulo referentes a aumentos
abusivos nos preços de
combustíveis desde 24 de
maio, quando abriu canal
para receber denúncias
contra os postos em meio
à crise no abastecimento
provocada pela greve dos
caminhoneiros. Desse total, informou que 1.429
casos apresentam “informações suficientes para
a notificação e possível
aplicação de multa” aos
postos denunciados.
Segundo o Procon-SP,
os proprietários desses
postos serão notificados
para explicar o motivo
de cobrar valores bem
acima dos praticados habitualmente. Se tiverem
como justificar a alta,
não serão multados.
Para isso, os donos

precisarão mostrar nota
fiscal informando o valor
que pagaram pelo combustível. Os estabelecimentos terão prazo de
dez dias para responder
às solicitações do ProconSP após a notificação.
O órgão esclarece que
não existe tabelamento
de preços. Assim, a prática abusiva se configura
quando há aumento injustificado.
Para denunciar, o
consumidor precisa guardar o cupom fiscal, tirar
fotos e anotar o maior
número possível de informações relacionadas ao
estabelecimento, como o
nome do posto, a bandeira, o endereço, a data de
compra e preços praticados antes e depois do possível abuso.
O Procon-SP não discriminou o número de
estabelecimentos
por

Gasolina ficou em média 7,7% mais cara no país

município. Na semana
passada, o presidente do
Sindicato do Comércio
Varejista de Derivados de
Petróleo do ABCDMRR
(Regran), Wagner de
Souza, disse desconhecer
a ocorrência de preços
abusivos na região. “Os
preços são livres, mas os
postos não podem aproveitar esse momento de
instabilidade para promover aumentos sem
justificativa”, afirmou.
Margens crescem
A pesquisa semanal de

preços dos combustíveis
da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP)
divulgada no início do
mês indicou que as margens de lucro praticadas
pelos postos dispararam
durante o período de greve dos caminhoneiros.
Em duas semanas, o
preço do litro da gasolina
subiu em média 7,7% no
país, enquanto o do diesel teve alta de 6,5% e o
do gás de botijão, 5,4%.
O etanol, que está em
movimento de queda

devido ao início da safra
de cana-de-açúcar, aumentou 6%.
Em todos os casos, a
alta foi provocada pelo
aumento das margens de
revenda, comprovando
percepção de que os postos que receberam produtos aumentaram os pre
ços durante a paralisação.
Em média, segundo o
levantamento, a margem
de lucro na venda de gasolina subiu 51,8%, para
R$ 0,62, entre a semana
anterior à greve e a semana passada.

Empresas do ABC expõem em feira de
produtos orgânicos e naturais na Capital
Dez empresas do ABC
participaram das feiras
Bio Brazil Fair, Biofach
América Latina e Naturaltech, que serão realizadas
simultaneamente no Pavilhão do Anhembi (Avenida
Olavo Fontoura, 1.209), na

Capital.
Principais eventos brasileiros do setor de produtos naturais, as três feiras
apresentam as novidades
em produtos orgânicos
certificados
(alimentos,
cosméticos, roupas e aces-

sórios), naturais e de promoção da saúde (alimentos
funcionais, probióticos e
integrais, produtos vegetarianos e veganos, suplementos, cosméticos naturais, fitoterápicos e terapias
complementares).

Profissionais e público
em geral terão oportunidade de degustar e comprar na
maioria dos estandes dos
produtores e fabricantes,
além de assistir a palestras
e oficinas gratuitamente.
A Natural Flora, de San-

to André, lança o Dexbu
Jabuticaba, composto nutricional à base de extrato
de Jabuticaba. De São Caetano, a Bombay Herbs &
Spices é especializada em
ervas, especiarias e pimentas de alta qualidade. (RL)
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Autoridades de segurança
questionam Atlas da Violência
xxxxxxxxxxxxx

A Secretaria de Seguran
ça Pública do Estado de São
Paulo (SSP) e a Polícia Mili
tar questionaram os dados
do Atlas da Violência 2018:
políticas públicas e retratos
dos municípios brasileiros,
que situam Santo André e
São Bernardo entre as 123
cidades brasileiras que con
centram 50% do total de
mortes violentas do país
em 2016. Segundo o estu
do, produzido pelo Institu
to de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) com base
em dados do Ministério da
Saúde, os municípios do
ABC estão fora do lista dos
100 mais violentos.
A SSP esclareceu que a
comparação das estatísti
cas criminais da pasta com
os dados do Sistema de
Informação da Mortali
dade (SIM) não são cor
retas, pois os dois levan
tamentos têm finalidades
e metodologias distintas.
“A SSP compila dados com
base nos boletins de ocor
rências registrados no
período de um mês para
fazer uma análise criminal

que permite planejamento
das políticas de seguran
ça pública. As equipes de
Saúde fazem uma análise
epidemiológica com base
na data de óbito das pes
soas”, esclareceu a pasta,
por nota.
O estudo considera o
número de homicídios so
mados ao de mortes violen
tas por causa indetermina
da, para estipular a taxa de
homicídios. “Importante
dizer também que o levan
tamento citado pela repor
tagem contradiz a própria
fonte de dados somando
casos em que a intenção foi
determinada com casos em
que o SIM classificou como
causa indeterminada, ge
rando distorção do resul
tado”, completou a nota.
“Outro ponto impor
tante é que de acordo com
o modelo aplicado pela
ONU (Organização das
Nações Unidas), pelo FBI
(Federal Bureau of Investigation) e até mesmo pela
OMS (Organização Mundial
de Saúde), São Paulo não
soma aos casos de homicí

Quatro cidades do ABC tiveram queda na taxa de homicídios

dio doloso as mortes ocor
ridas em ação policial, por
se tratarem de situações di
versas e, portanto, necessi
tarem de políticas públicas
específicas para controle e
redução”, destacou a nota.
A PM não comentou
os números da pesquisa,
mas destacou, por meio de
nota, que os dados da SSP
de maio revelam a queda

de 45% no índice criminal
de homicídio na no ABC,
comparando abril de 2018
com o mesmo período em
2017. “Com base nos da
dos da CAP (Coordenadoria
de Análise e Planejamento)
verificamos q queda de
9,65% nos casos de vítimas
de letalidade violenta no 2º
semestre de 2017 em todo
ABC”.

Sabesp descarta desabastecimento; volume do cantareira baixa mais
Moradores de São Paulo
registraram uma queixa de
falta d’água a cada seis minu
tos no primeiro trimestre
deste ano, segundo dados da
Sabesp. De janeiro a março,
foram 20.881 reclamações
feitas pelos canais de atendi
mento da companhia, então
sob gestão de Geraldo Alck
min (PSDB).
A Sabesp, empresa
da gestão Márcio França
(PSDB), afirma que não há
falta d’água, que tem mais

de 3 milhões de imóveis co
nectados na capital e que, em
90 dias, registrou pouco mais
de 20 mil reclamações.
São, portanto, 232 tele
fonemas por dia, o que re
presenta 0,008% dos imóveis
servidos. Todas essas deman
das dos clientes são impor
tantes e foram atendidas pela
companhia”, disse, em nota.
Segundo a empresa, nem
todas as reclamações “são
efetivamente algum pro
blema da Sabesp”. Segundo

a companhia, o caso citado
pelo “Agora” passou por vis
toria e a proprietária pre
cisa conectar o chuveiro à
caixa-d’água. A companhia
também disse na nota que
explicou para a moradora
que “utiliza ventosas para
eliminar o ar na rede, im
pedindo que chegue até os
hidrômetros dos imóveis”
Cantareira
O sistema Cantareira
continua a perder água em

junho, depois de a região
metropolitana registrar o
maio mais seco dos últi
mos 18 anos, segundo o
Inmet (Instituto Nacional
de Meteorologia).
Desde o início do mês,
o reservatório perdeu um
volume suficiente para abas
tecer a capital por quatro
dias. Choveu apenas 18,9
mm nos primeiros 17 dias
de junho. A média histórica
para todo o mês é de 61,1
mm. (Folhapress)

Diadema Jornal
Florestan
Fernandes abre
inscrições
para cursos
A Fundação Florestan
Fernandes, em Diadema,
está com inscrições abertas
até 16 de julho para o pro
cesso seletivo dos cursos
profissionalizantes,
gra
tuitos, nas áreas de Beleza,
Informática, Gastronomia,
Juventude, Terapias Nat
urais, Eventos e Festas,
Construção Civil e Indús
tria. Os interessados po
dem realizar as inscrições
de duas maneiras: pelo site
da Fundação (www.flores
tan.org.br). Ao finalizar o
cadastro será gerado proto
colo que deve ser apresen
tado no dia da prova. Outra
alternativa é o candidato
comparecer à sede da escola
(Alameda da Saudade, 186,
Vila Conceição – Diadema)
de segunda a sexta-feira,
das 9h às 17h30, levando
comprovante de residên
cia, RG e CPF. O candidato
com deficiência, que ne
cessita de condições espe
ciais para a realização da
prova, deve informar sua
condição durante o cadas
tro e entregar laudo médi
co na sede da instituição.
Neste ano serão ofereci
dos três novos cursos, aux
iliar de chefe de cozinha,
iniciação à cozinha japone
sa, mecânica e manuten
ção de automóveis, que
ampliarão a oportunidade
dos munícipes à inserção
no mercado de trabalho.
“Os cursos garantem no
vas chances de conquistar
um emprego”, afirmou o
presidente da Fundação
Florestan Fernandes, Cacá
Vianna. (RL)
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Corinthians
cede empate
ao Santos no
clássico
Em um clássico no qual os
gols perdidos fizeram a diferença, Corinthians e Santos
empataram em 1 a 1 no dia
6, no Itaquerão, pela décima
rodada do Brasileirão.
O resultado não alivia a
situação dos treinadores das
duas equipes. Osmar Loss
havia perdido três das quatro
partidas que havia feito até
então no comando do al
vinegro e, agora, amarga um
empate em casa, que deixa a
equipe na oitava colocação,
com 15 pontos.
O time de Jair Ventura
ocupa o 15º lugar, com 10
pontos, e tem uma partida a
menos do que os demais, as
sim como o Vasco.
Ventura poderia ter tido
melhor sorte se o atacante
Gabriel não tivesse perdido
dois gols inacreditáveis quan
do o jogo ainda estava 0 a 0.

O técnico perdeu cinco
dos nove jogos que disput
ou até o momento na com
petição, e sua permanência
não é consenso na diretoria
santista.
Apesar de estar nas quar
tas de final da Copa do Bra
sil e nas oitavas da Liberta
dores, o desempenho geral
do time sob o comando de
Ventura não é bom. São 33
partidas, com 13 vitórias,
sete empates, 13 derrotas e
aproveitamento de 46,5%
dos pontos disputados.
As duas equipes ini
ciaram o jogo partindo para
o ataque. O Corinthians,
sem o lesionado Jadson,
sofreu com a falta de cria
tividade. Sem o camisa 10
de criação, os donos da casa
arriscaram muito de fora
da área no primeiro tempo,
principalmente com Rome

Sasha e Romero tiveram atuação regular no clássico

ro, que tentou em duas opor
tunidades, mas sem levar
perigo ao gol de Vanderlei.
O Santos teve as melhores
chances no primeiro tempo.
Aos 28 minutos, Sasha mar
cou de cabeça, mas o gol foi
anulado corretamente. O
jogador estava em posição ir
regular.
Pouco depois, Rodrygo
acertou forte chute de fora
da área para boa defesa de
Walter. Porém, a melhor
chance veio aos 39, quando
Gabriel, debaixo do gol, sem

goleiro, mandou por cima do
travessão, num toque quase
sem querer, de joelho.
No início da segunda
etapa, Gabriel perdeu outra
chance incrível, cara a cara
com Walter.
O castigo veio na sequên
cia. Roger antecipou a def
esa adversária e completou
cruzamento de Rodriguinho
para o gol, aos 6. O cen
troavante foi para os braços
da torcida, literalmente, na
comemoração.
A partida se manteve

aberta após o zero sair do
placar. O empate do Santos
veio aos 29 minutos, em boa
jogada de Rodrygo, que cru
zou para Victor Ferraz, de ca
beça, empatar.
O Santos – que tem um
jogo a menos do que a maio
ria das equipes – enfrenta o
Internacional no domingo,
na Vila Belmiro, às 19h, pela
11ª rodada do Brasileiro.
O Corinthians, por sua
vez, volta a campo no sábado,
às 21h, quando enfrentará o
Vitória em casa. (Folhapress)

Palmeiras vence Grêmio e assume o terceiro lugar
Em seu primeiro jogo
contra o Grêmio que ajudou
a montar, o técnico Roger
Machado levou a melhor no
dia 6 em Porto Alegre, e con
duziu o Palmeiras à vitória por
2 a 0, em partida válida pela
décima rodada do Campe
onato Brasileiro.
Depois de bater o Boca
Juniors na Bombonera, pela
Libertadores, esta é a segunda
vitória mais contundente do
alviverde nesta temporada.

Também foi a primeira
vez que os palmeirenses con
seguiram emplacar dois tri
unfos seguidos no Nacional.
Antes, bateram o São Paulo
por 3 a 1, no Allianz Parque.
De quebra, o resultado
fez com que o alviverde pas
sasse a equipe gaúcha na
classificação, saltando para
a terceira posição, com 17
pontos.
Com o zagueiro Luan na
vaga de Edu Dracena, poupa

do, a escalação não teve mui
tas surpresas. Moisés seguiu
na armação na vaga de Lucas
Lima, e Hyoran entrou no
lugar do atacante Keno, que
estava lesionado.
Depois de um início in
tenso do Palmeiras, com di
reito a duas boas chances,
uma delas com Willian acer
tando a trave, o Grêmio se
acertou.
Propondo o jogo, os gaú
chos passaram a contro

lar mais a posse de bola e
começaram a envolver os vis
itantes. Foram nove finaliza
ções gremistas na etapa ini
cial, com boas participações
de Jailson, sobretudo, em
chutes feitos de fora da área.
Bem postados em campo,
os paulistas tiveram espaço
para explorar o que mais gos
tam: o contragolpe.
Dessa forma também
voltou a assustar o time da
casa. Na melhor oportuni

dade, Willian, outra vez, carim
bou a trave de Marcelo Grohe.
Se, no primeiro tempo, a
bola não entrou por capricho,
na etapa final, os paulistas
foram efetivos e construíram
a vitória. Foi justamente Wil
lian quem marcou.
Primeiro, aos 22, aprovei
tando belo passe de Dudu.
O segundo, aos 42, aprovei
tando assistência de Hyoran,
quando o Grêmio procurava
o empate. (Folhapress)
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Em comemoração aos 20 anos de carreira, o Jota Quest faz show acústico na sexta-feira

Jota Quest e
Oswaldo Montenegro
estão na agenda de São Caetano

A programação está
repleta de atrações culturais em São Caetano,
com música, stand up,
teatro e a tradicional
exposição de carros antigos. Nos palcos, as
canções de Jota Quest e
Oswaldo Montenegro, ou
uma peça com os atores
globais Carolina Ferraz e
Otavio Martins. Confira
a programação completa.
PAXTORZÃO
Daniel Araújo apresenta o stand up “Cansei
de Ser Pastor” no dia 21,
às 20h30, no Teatro Santos Dumont (Av. Goiás,

1.111, Bairro Santa Paula). Os ingressos saem
por R$ 60 e R$ 30 (meia
entrada ou levando 1 kg de
alimento não perecível),
nas bilheterias do teatro
ou pelo site www.eventbrite.com.br.
JOTA QUEST
Em
comemoração
aos 20 anos de carreira, o Jota Quest faz
show acústico no dia
22, a partir das 22h, no
Teatro Paulo Machado
de Carvalho (Alameda
Conde de Porto Alegre,
840, Bairro Santa Maria). Entradas a R$ 220

e R$ 110 no setor 1; R$
180 e R$ 90 no setor 2,
podem ser adquiridas no
local ou pelo site www.
ticketbrasil.com.br.
OSWALDO
MONTENEGRO
No dia 23, às 20h, será
a vez do cantor e compositor Oswaldo Montenegro se apresentar no
Teatro Paulo Machado
de Carvalho com “Serenata”. Ingressos a R$
120 e R$ 60 no setor 1,
R$ 100 e R$ 50 no setor
2, podem ser adquiridos
no local ou site www.
ticketbrasil.com.br.

QUE TAL NÓS DOIS
Carolina Ferraz e Otavio Martins estarão no
Teatro Paulo Machado
de Carvalho com a comédia teatral Que Tal Nós
Dois, no dia 24, às 19h.
Ingressos antecipados a
R$ 80 e R$ 40 (meia entrada e para quem doar
um agasalho ou 1 kg de
alimento não perecível).
No local, os ingressos
saem por R$ 90 e R$ 45.
Vendas nas bilheterias
do teatro ou site www.
megabilheteria.com.
CARROS ANTIGOS
O Encontro Mensal

de Carros Antigos acontece no dia 24, das 9h às
13h, no estacionamento
do Teatro Paulo Machado de Carvalho. Além de
apreciar os automóveis
que marcaram época, o
público terá o famoso
“mercado de pulgas” com
souvenires e artigos de
colecionadores, além de
poder saborear deliciosas
iguarias nos food trucks.
Expositores
devem
chegar com antecedência e levar dois quilos de
alimento não perecível.
O evento é gratuito. (Reportagem Local)

