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tESTE

 

 

Fim

O fim da reeleição para cargos Poder Executivo já é defendido por 16 dos 24 líderes dos

partidos com representação na Câmara dos Deputados e no Senado, segundo

levantamento do jornal O Estado de S.Paulo. Antes de ser eleito, Jair Bolsonaro também era

contra presidentes serem reeleitos. A volta a discussão sobre o tema tem ganhado força

depois que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso admitiu, em artigo da publicação,

ter errado ao dar aval à medida, que lhe permitiu ficar oito anos no poder.

Fim I

O deputado Alessandro Molon (RJ), líder do PSB, já apresentou proposta de emenda à

Constituição (PEC) para proibir a recondução de presidentes, governadores e prefeitos.

Para ser aprovada, a PEC necessita de 308 votos na Câmara e 49 no Senado. A bancada dos

16 partidos cujos líderes apoiam o fim da reeleição supera esse número. Ao todo, eles

 VOCÊ ESTÁ AQUI:    Home (/index.php)  Seções



http://www.facebook.com/folhadoabc
https://instagram.com/folha_do_abc/
http://www.folhadoabc.com.br/
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/item/16713-teste-eleicoes-2020
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/itemlist/user/42-folhadoabc
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/itemlist/category/210-eleicoes-2020
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/item/16713-teste-eleicoes-2020#itemCommentsAnchor
http://www.folhadoabc.com.br/index.php


28/09/2020 Seções

www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes 2/23

representam 338 deputados e 53 senadores.

Online

Leia Mais (/index.php/secoes/item/16713-teste-eleicoes-2020)

Morando, no primeiro dia de campanha: “não
trocaremos vidas por votos”
(/index.php/secoes/politi/item/16712-
morando-no-primeiro-dia-de-campanha-nao-
trocaremos-vidas-por-votos)
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O prefeito e candidato à reeleição, Orlando Morando (PSDB),deu o pontapé inicial na

campanha, no domingo (27). O local escolhido por Morando foi o bairro Batistini, aonde

logo cedo participou de uma missa na Paróquia Santo Antônio e, na sequência, dirigiu-se a

recém-inaugurada Praça Parque Zelindo Ventorini. Além de interagir com moradores e

comerciantes locais, o prefeito teve a companhia do vereador Jorge Araújo. 
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(/index.php/secoes/cidade/item/16711-donisete-percorre-

feiras-livres-no-primeiro-dia-de-campanha)

Donisete percorre
feiras livres no
primeiro dia de
campanha
(/index.php/secoes/
cidade/item/16711-

(/index.php/secoes/cidade/item/16710-volpi-e-amigao-iniciam-

campanha-em-ribeirao-pires)

Volpi e Amigão
iniciam campanha
em Ribeirão Pires
(/index.php/secoes/
cidade/item/16710-

“O Batistini foi o bairro que nasci e me criei, tenho um enorme carinho. Orgulho de vir a

esta região e a tantas outras, mais afastadas do Centro, e constatar a melhora que pudemos

proporcionar. Em meio a esta pandemia, farei a campanha dentro dos horários de tempo

possíveis, o que será bastante limitado. Vou continuar focando em trabalhar pela cidade e

pelas pessoas. Reafirmo que não trocaremos vidas por votos”, comentou Morando.

Na passagem pelo bairro Batistini, a recepção foi calorosa, com muitos acenos e gestos

positivos ao prefeito. Respeitando os itens sanitários, Morando tirou fotos e dialogou com

bastante famílias. Na Praça-Parque, foi convidado por um grupo de crianças para jogar

futebol.

Moradora das proximidades da Praça-Parque, dona Maria de Lourdes enfatizou o

agradecimento ao prefeito pela área de lazer, entregue no último mês de agosto.

AÇÕES – O bairro Batistini recebeu inúmeras melhorias ao longo dos últimos três anos e

meio, como a nova iluminação em led na Estrada Galvão Bueno, recapeamento e sinalização

viária em 36 vias, implementação do Educar Mais, entre outras.

Leia Mais (/index.php/secoes/politi/item/16712-morando-no-primeiro-dia-de-campanha-nao
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Candidato à prefeitura de Mauá pelo PDT,

Donisete Braga deu início a campanha

eleitoral, no domingo (27). Morador da

cidade há mais de quarenta anos, Donisete

e a vice-prefeita, Teka, reuniram suas

equipes para uma caminhada.

Com mais de 25 anos de carreira política,

Donisete foi vereador duas vezes,

deputado estadual por quatro mandatos e

prefeito de Mauá entre 2013 e 2016:

"Quero e vou me dedicar ao máximo pra

promover a autoestima dos moradores da

nossa cidade. Essa caminhada simboliza

uma jornada a ser seguida. Uma jornada

rumo à vitória".

Para Donisete o primeiro dia de campanha

é um marco importante na história da

cidade: "É a primeira vez que o PDT tem um

candidato à prefeitura. Nossa chapa é

democrática e representativa. Agradeço a

executiva estadual e nacional do PDT pela

confiança e total apoio à minha

candidatura".

A chapa de Donisete conta com uma

mulher como vice-prefeita. Natural da

Paraíba, Teka chegou em Mauá nos anos

70, trabalhou como metalúrgica, liderou

equipe de vendas porta em porta e
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O primeiro dia de campanha eleitoral em

Ribeirão Pires começou movimentado nas

redes sociais. Consequência da grande

agitação promovida por Clovis Volpi (PL) e

Amigão D’orto (PSB), candidatos a Prefeito

e vice respectivamente, e seu grupo de

candidatos ao cargo de vereador,

compostos pelos partidos PL, PSB, PTC,

PROS e PATRIOTA.

“Iniciamos oficialmente nossa campanha.

Estaremos nas ruas, como sempre

estivemos, para falar de nossos projetos e

propostas para nossa cidade. Olho no olho,

com o compromisso da verdade e com o

bem de Ribeirão Pires”, declarou Volpi.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Volpi

e Amigão fecham um compromisso com a

população da cidade, sobretudo em fazer

um governo transparente, dedicado aos

bairros. Em outro momento, Volpi destaca

a parceria com a nova geração e conta com

a juventude para integrar um mandato

forte em todos os setores.

“Essa cidade precisa de um governo sério,

sóbrio, com os olhos voltados para a

população, para fazer as mudanças

necessárias. Para tudo isso, é preciso

experiência, mas é também é necessário
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comandou uma oficina de corte e costura. É

cristã, mãe de duas filhas e avó de dois

netos. Em 2001 cumpriu seu primeiro

mandato como vereadora.

Donisete ressalta a escolha de Teka como

sua vice: "Ter o apoio da Teka é

fundamental pra consolidar nossa

campanha, nossa vitória. Mulher

batalhadora, nordestina, de muita fé que

foi acolhida em Mauá. Ela conhece bem a

nossa cidade e representa muito bem as

mulheres".

Durante a sua gestão à frente da

Prefeitura, (2013 - 2016) Donisete, que é

formado em gestão pública, fez grandes

obras na Saúde, Educação e também na

Habitação. Foi responsável pela maior

reforma que o Hospital Nardini passou

desde a sua fundação, além de ter

construído e reformado 14 Unidades

Básicas de Saúde, 4 UPAs e reduzido a

mortalidade infantil de 15,71% para 9,54%.

Na Educação promoveu a construção e

reforma de 33 escolas e 4 CEUs,

distribuição de 18 mil kits escolares,

implantação do Passe Escolar Gratuito

para 27 mil alunos, entrega de quatro

ônibus adaptados para 700 alunos com

mobilidade reduzida ou deficiência. Na

Habitação promoveu a entrega de 1200

apartamentos para moradores do Jd.

Oratório, Cerqueira Leite e Feital. Além da

regularização de mais de 800 residências e

lotes.

Leia Mais (/index.php/secoes/cidade/item/16711-donisete-percorre-feiras-livres-no-primeiro

dos braços fortes da juventude, que deverá

estar conosco nessa campanha”, disse o

candidato.
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Músicos, cantores e bailarinos abordam

temas de interesse do público em aulas

gratuitas seguidas de uma apresentação

artística ao vivo. Entre setembro e outubro,

serão quatro workshops, às segundas-

feiras, às 18h, que irão abranger o universo

da música, da dança e do canto. As lives em

formato artístico-pedagógico têm por

objetivo contar um pouco da rotina de

trabalho dos artistas que integram os

corpos artísticos do Municipal.
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Santo André segue
com programação
cultural online
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A Agenda Cultural Online da Secretaria de

Cultura de Santo André segue com a

programação nas redes sociais por conta

da pandemia da Covid-19. Há atrações das

mais variadas linguagens, como música,

dança, cinema e literatura, entre outras

atrações.

São produções das Escolas Livres e outros

espaços da Secretaria, além de parceiros e

produtores culturais da cidade cujos

projetos foram aprovados no edital

emergencial lançado no período da

pandemia.
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E a aula de estreia do Saiba+ que acontece

já nesta segunda (28), será sobre A Voz da

Ópera, com apresentação de cantores do

Coro Lírico. Na mediação da atividade, o

baixo Matheus França e o barítono

Sebastião Teixeira. E na companhia de

Berenice Barreira (soprano), Heloísa

Junqueira (mezzo soprano), Daniel Lee

(barítono) e Paulo Queiroz (tenor), eles

apresentam a voz lírica em cena e como

esta arte está presente nas trilhas sonoras

de musicais, filmes, desenhos animados e

novelas. A voz como conceito, a estrutura

de um coro e de um coral, o

desenvolvimento da voz diante do

repertório e sua história, a origem e as

técnicas interpretativas do Bel Canto,

passando pelo protagonismo do coro

gregoriano, são alguns dos assuntos

abordados. O sexteto vocal também

apresenta alguns flashs corais mais

conhecidos do grande público.

Nas semanas seguintes, o primeiro-violino

da Orquestra Sinfônica Municipal,

Alejandro Aldana, fala sobre o papel e os

desafios artísticos de um spalla. Quais as

funções do músico de primeira estante que

fica à esquerda do maestro e é responsável

por afinar a Orquestra; a soprano

Rosemeire Moreira do Coral Paulistano

destaca o canto em português; e três

bailarinos do Balé da Cidade de São Paulo

ensinam uma coreografia.

+ Municipal Online

Enquanto o Theatro Municipal de São

Paulo segue fechado por determinação da

prefeitura para evitar a propagação do

novo coronavírus, o território digital é o

novo palco. Quem acessa as redes sociais

do Theatro pode conferir apresentações de

performances de câmara, a íntegra de

A programação da semana começa nesta

segunda (28), às 16h, com o Acervo ELT,

quando será exibida a canção 'A Mão', de

Alba Brito, do espetáculo 'Acunteceu o

acuntecido – A comédia do fim do mundo',

produção do grupo de formação 7, de

2006. No mesmo horário, o ELD em Casa

terá duas atrações: 'Meu rosto dança

assim!', em que as crianças demonstram

que careta virar dança, e o 'Selfdario 10: A

tela que me revela – Fabular!'.

Na terça (29), às 16h, o ELD em Casa

apresentará a quinta aula do Ciclo II do

Núcleo de Adultos. Também às 16h, o

Acervo ELT exibirá a canção 'Calipso', com

Gustavo Kurlat, de 2010, e o ELCV em Casa

realizará a live 'História rapidinha do

cinema brasileiro e porque ele não decola',

com Celso Sabadin. E às 17h, a

programação terá outra live no Vitrine

Andreense, com o tema 'Hatha Yoga e

Universo de Cristais', com Giovana

Flaminio.

As atividades da quarta (30) serão às 16h,

com o Emia em Casa e mais uma atividade

do projeto Fazendo arte, 'Sim! Cerâmica:

Construindo um forno improvisado', com

Fábio Marques, e no ELT em Casa, a aula do

Núcleo de políticas públicas em cultura.

Na quinta (1º) de outubro, às 16h, o Emia

em Casa mostrará a terceira aula de violão

com Caio Andreatta, dentro do 'Fazendo

arte, sim!'. No mesmo horário o público

poderá conferir, no ELT em Casa, 'Tem Bete

Tem', bate-papo com Dona Bete e seus 30

anos de trabalho na Escola Livre de Teatro,

e no ELCV em Casa, o encontro de

realizadores e o filme 'A floresta de Malu',

com André Grejio. Já às 19h, no projeto

Quintas Lá em Casa, a atração será o

pocket show com Dudé e a Máfia. 
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espetáculos apresentados no palco do

Municipal e ainda aproveitar os cursos

livres, as gravações solo em versões

reduzidas para piano e acompanhar as lives

com profissionais do Theatro. Tudo isso

com acesso gratuito e irrestrito nas páginas

do Theatro no Instagram, Facebook ou

YouTube.

No canal de vídeos, em especial, o

espectador pode assistir às óperas

Rigoletto, O Barbeiro de Sevilha, O

Cavaleiro da Rosa e A Viúva Alegre, ver ou

rever os espetáculos do Balé da Cidade e

curtir dezenas de concertos sinfônicos

como a série Beethoven Total, com a

Orquestra Sinfônica Municipal

interpretando as nove sinfonias do

compositor alemão.

E o último episódio do Podcast Theatro

Municipal está no ar: a vida do compositor

Carlos Gomes. Muito reconhecido por sua

ópera "O Guarani", tema do episódio

anterior, contudo sua vida e obra vão muito

além disso. A apresentadora Ligiana Costa

conta detalhes desta história. Participam

da conversa, a diretora e dramaturga Maria

Adelaide Amaral, que prepara uma novela

sobre a vida do compositor, com direção

musical do segundo convidado do podcast,

o maestro Júlio Medaglia. João Luiz

Sampaio, jornalista que acaba de encerrar

uma biografia sobre Gomes, ainda não

lançada, completa a lista.

Leia Mais (/index.php/secoes/cultura-lazer/it

A sexta (2) terá, às 16h, no ELT em Casa,

aula do Núcleo Mulheres em Movimento

com o tema teatro e sociedade. E às 18h, o

Conto das Seis terá a participação de

Marcos Rossetti-Ferreira e a apresentação

de poema musicado de Paulo Leminski.

No sábado (3), às 15h, dentro do projeto

Oficina Literária, a escritora e jornalista

Daiana Barasa realiza mais uma live com a

participação da jornalista especialista em

neurociência Juliana Rodrigues. Para

encerrar a semana, no domingo (4), às 17h,

o Vitrine Andreense exibirá a exposição

dos cristais, com Giovana Flaminio.

Exposição virtual – Até 12 de outubro, a

Casa da Palavra Mário Quintana apresenta

a mostra virtual ‘Na Contramão dos

Preconceitos Estéticos’, com trabalhos de

Tedio, Suki, Pimenta e RND e curadoria de

Prila Maria e Ana Beatriz Ursinha.

Outras atrações – Na Agenda Cultural

Online da Secretaria de Cultura de Santo

André estão disponíveis ainda dezenas de

trabalhos de produtores culturais da

cidade. São obras aprovadas no edital

emergencial lançado no período da

pandemia que trabalha com linguagens

como música, teatro, dança, literatura,

artes visuais, circo, artesanato, audiovisual,

entre outras.

A ‘Agenda Cultural Online’ é uma iniciativa

da Secretaria de Cultura da Prefeitura de

Santo André que visa levar ao público uma

programação cultural diversificada e de

qualidade produzida em na cidade. O

conteúdo está disponível em

http://www3.santoandre.sp.gov.br/agenda

cultural/

(http://www3.santoandre.sp.gov.br/agenda

cultural/). 
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Santander abre inscrições para 1,5 mil
bolsas em universidades do exterior
(/index.php/secoes/educacao/item/16705-
santander-abre-inscricoes-para-1-5-mil-
bolsas-em-universidades-do-exterior)
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Ford realiza drive-in de graça para
proprietários da marca
(/index.php/secoes/autos/item/16704-ford-
tem-no-drive-in-de-graca-para-
proprietarios-da-marca)
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Mais ...

Avon lança linha de maquiagem Power Stay (/index.php/secoes/vitrin/item/16703-avon-

lanca-linha-de-maquiagem-power-stay)
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transforma-area-de-descarte-irregular-na-sacadura-cabral)

 (/index.php/secoes/cidade/item/16701-sao-caetano-faz-

testagem-de-covid-19-na-rede-de-ensino)

 (/index.php/secoes/negocios/item/16700-wheaton-devera-

arrematar-parque-industrial-da-karmann-ghia-por-r-60-mi)

Sto. André transforma área de descarte irregular na Sacadura Cabral
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irregular-na-sacadura-cabral)



São Caetano faz testagem de Covid-19 na rede de ensino
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rede-de-ensino)



Wheaton deverá arrematar parque industrial da Karmann-Ghia por R$ 60 mi

(/index.php/secoes/negocios/item/16700-wheaton-devera-arrematar-parque-

industrial-da-karmann-ghia-por-r-60-mi)
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2 amigos curtiram isso

FOLHA DO ABCFOLHA DO ABC
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Contato

Rua João Pessoa, 483, Centro - São Bernardo do Campo - SP, 09715-001

+55 11 4122-1144

+55 11 4122-1858

About 6 minutes ago (http://twitter.com/folha/status/1310595369110183936)
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rádio (via @folhaesporte (http://twitter.com/folhaesporte))
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