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Vereador Roberto do
Proerd apoia o incent...

Paulo Pinheiro recebe
o Prêmio Prefeito...

Marcel Munhoz pede
bolsa de Ensino
Superi...

Fundo Social de São
Caetano recebe 800
kg...

Parque Escola tem
oficina de plantas
medi...

São Bernardo recebe a Attitude Week
24/06/2016

É cada vez mais crescente o número de pessoas que
buscam a dança como forma de atividade física. Mas saber
qual estilo realmente quer aprender ou saber como será
uma a...

Leia Mais

Sarau em biblioteca de São Caetano integra
música e literatura
24/06/2016

A Biblioteca Municipal Paul Harris, de São Caetano,

promoveu na tarde desta quarta-feira (22) o Sarau do

Arraiá. O evento contou com a participação de cantores,

poetas...

Leia Mais

Oficina e curso de cinema aproximam amantes
da sétima arte
24/06/2016 Hoje tem ‘Letras e Imagens...’

24/06/2016
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Hoje (24), Renato Bulcão dará a oficina ‘Uma breve longa

história do cinema brasileiro’. A atividade pretende

recuperar de forma resumida a história do cinema

nacional...

Leia Mais

Hoje (24), às 19h, a professora Regina Fernandes será a

convidada do projeto ‘Letras e imagens... Os caminhos da

cultura’, dedicado aos amantes das artes. Neste mês o...

Leia Mais

Concertos da Orquestra e homenagem a
Carmem Miranda são destaques no fim de
semana
24/06/2016

Os concertos gratuitos da Orquestra Sinfônica da cidade

são o ponto alto da agenda cultural desta semana. No

sábado a apresentação acontecerá no Teatro Municipal

Antôn...

Leia Mais

Image Flex tem lentes de resina multifocal
incolor a partir de R$ 75,00 o par
24/06/2016

Há quase uma década surgia a Image Flex especialista na
fabricação de lentes graduadas para óculos. Com alta
tecnologia e preço baixo, a empresa ganhou lugar de
destaq...

Leia Mais

Velório da Abcel garante paz e tranquilidade no
momento de dor
24/06/2016

A Abcel Assistência Funerária garante paz, tranquilidade e
comodidade no momento de dor a familiares e amigos
das pessoas que partiram deste plano. Para isso, a empres...

Leia Mais

Evento Behavior Day Brasil acontece pela
segunda vez neste mês
24/06/2016

O evento Behavior Day Brasil – Segunda Jornada
acontece novamente no próximo dia 25, das 8h às 18h, no
Salão Nobre do Club Hom’s. 



OBJETIVO 
O Objetivo é trazer profissi...

Leia Mais

Reforma da Previdência provoca corrida por
pedidos de aposentadoria
24/06/2016

Após o presidente em exercício, Michel Temer (PMDB), se
reunir com centrais sindicais, há algumas semanas, e
defender a reforma da Previdência, o tema tem ganhado
novo...

Leia Mais

Curso para servidores propõe humanização do
atendimento a jovens
24/06/2016

Trabalhar em uma perspectiva educadora, com o objetivo

de humanizar o atendimento aos jovens, foi a proposta

debatida ontem, na Formação Regional Para Servidores

Públi...

Leia Mais
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