
Centros públicos
oferecem 2.965
postos de trabalho
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▼ TEMPO Sessão solene
marca os 21 anos
da Orquestra dos
Violeiros de Mauá

Cultura & Lazer 6

Escola Livre de
Cinema e Vídeo
comemora 10 anos
com filme e debate

Cultura & Lazer 1

Empresas utilizam
redes sociais para
fidelizar clientes
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Mín. 14º
Máx. 23º Setecidades 2

Celso Luiz

Senador afirma que
acordo sobre dívida
norte-americana
está bem próximo

Política 6Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia

▼ A Associação das Indústrias
do Polo Petroquímico de Ca-
puava, na divisa de Santo An-
dré com Mauá e São Paulo,
nega que tenha descumprido
compromisso com população
e órgãos para realização de
pesquisa sobre os impactos
da poluição aos moradores
nos bairros do entorno. Boa
parte desenvolveu mal de
Hashimoto. Setecidades 4

▼ O estoquista Paulo César
de Moraes, 23 anos, tinha aca-
bado de casar, mas em vez de
aproveitar a Lua de Mel, dei-
xou a noiva em casa e, na
companhia de dois amigos,
resolveu praticar arrastão em
bairros de Santo André. Após
perseguição, os três foram
presos. Setecidades 5

▼ A exemplo do que ocor-
reu contra o Flamengo, o
Santos jogou bem, mas vol-
tou a perder. O time do Lito-
ral foi derrotado pelo Atléti-
co-PR, na Arena da Baixa-
da, por 3 a 2, com gol do ti-
me paranaense no último
minuto. O Peixe é o 17º,
com 11 pontos. Esportes 4

Após dois anos,
Reali ainda ouve

conselho de Filippi

Editorial: Juntando poeira
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▼ As férias terminaram para
a maior parte dos alunos,
mas 24.178 crianças de zero
a cinco anos ainda engros-
sam a fila de espera por va-
gas em creches na região.
São Caetano é a exceção, já
que o município atende toda
a demanda de Ensino Infan-
til. O maior deficit é em São
Bernardo, com 11.948 crian-
ças no aguardo. Setecidades 3

▼ Difícil encontrar algum mo-
rador do bairro Olímpico,
em São Caetano, que não te-
nha alguma atividade rela-
cionada ao esporte. Segundo
a administração, o local con-
ta com sete clubes, alguns
com foco para a terceira ida-
de. O bairro é tipicamente re-
sidencial. Setecidades 6

▼ O Corinthians perdeu on-
tem de virada, por 3 a 2, do
Avaí, no Estádio da Ressaca-
da, em Florianópolis. É a se-
gunda derrota seguida do
ainda líder do Brasileirão,
com 28 pontos. Mesmo com
a vitória, o time catarinense
permanece na zona de re-
baixamento. Esportes 3
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▼ Os quenianos mantive-
ram o favoritismo e leva-
ram a melhor no masculi-
no e feminino da Meia Ma-
ratona de São Bernardo,
realizada ontem. Paul Koe-
ch Kimutai completou a
prova em 1h05min39 e
Chemutai Rionotukei,
1h19min58. Esportes 6

Vereadores voltam
ao trabalho com
temas polêmicos

População ignora
bibliotecas na região
Somente 2,5% dos moradores frequentam espaços de leitura

▼ IMPACTO DA POLUIÇÃO

▼ SEM LUA DE MEL

Paul Koech Kimatu completou os 21 km da prova na primeira posição

▼ CENÁRIO RUIM

▼ OLÍMPICO

▼ O Santo André venceu on-
tem por 1 a 0 o Caxias, no Es-
tádio Bruno Daniel, pela Sé-
rie C do Brasileirão. Foi a pri-
meira vitória do Ramalhão
na competição, justamente
na estreia do técnico Rotta.
Último resultado positivo
foi no dia 6 de abril, pela Co-
pa do Brasil. Esportes 1

Timão sofre
2ª derrota

consecutiva

Santos perde
no Paraná e
fica em 17º

▼ DOBROU EM 1 DÉCADA

▼ José de Filippi Júnior (PT)
não é mais prefeito de Diade-
ma desde 2009, mas o atual,
Mário Reali (PT), ainda con-
sulta o antecessor sobre te-
mas de governo. Política 4

▼ NA HORA DE DECIDIR▼ FIM DO RECESSO

M oradores do Grande
ABC passam longe
das bibliotecas pú-

blicas. Apenas 2,5% da popu-
lação da região frequentam es-

ses espaços públicos. As 41
unidades possuem acervo de
700 mil livros, que são aber-
tos por apenas 62 mil usuá-
rios mensalmente. Especialis-

tas entendem que a baixa pro-
cura está associada à crescen-
te utilização de recursos digi-
tais, como internet e e-books.
No entanto, ainda conside-

ram cedo para decretar o fim
dos livros e das bibliotecas. O
desafio agora é estimular jo-
vens a frequentar os espaços
públicos. Setecidades 1 e 2

Criança tenta alcançar livro na biblioteca da Associação do Bairro Feital, em Mauá; em plena era digital, muitos adolescentes sequer entraram nesses espaços

Polo diz que
está disposto
a participar
de pesquisa

Vitória do Santo André ontem foi a primeira da equipe na competição

Homem casa,
deixa a noiva
e vai assaltar

Região tem
deficit de

24 mil vagas
em creches

Bairro tem
o esporte
como foco

Ramalhão
vence a 1ª
na Série C

▼ Dos 150 mil desemprega-
dos do Grande ABC, 62%
possuem no mínimo o Ensi-
no Médio completo. No uni-
verso dos que estão em bus-
ca de trabalho, 53,8% são
mulheres e 64,9% se decla-
ram como não negros (bran-

cos, pardos e japoneses). Os
números integram pesquisa
do Seade/Dieese referente a
junho. Há uma década, o per-
centual de desempregados
que tinham pelo menos o En-
sino Médio era quase a meta-
de: 32,4%. Economia 1

giro esportivo

www.dgabc.com.br

Quenianos
levam Meia
Maratona

▼ Os 108 parlamantares dos
legislativos municipais do
Grande ABC retomam nesta
semana os trabalhos, após
um mês de recesso. Entre as
discussões dos vereadores
no segundo semestre estão o
aumento de cadeiras nas Câ-
maras, aberturas de concur-
sos públicos e votação de Có-
digo de Ética. Política 3

Desempregados têm
escolaridade alta
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