
Esporte Saúde &
Bem-Estar

www.jregião.com.br jregiao

Teatro!

Dia 7 de abril é Dia Mun-
dial da Saúde. Artigo do Dr. 
Luiz Bortolotto, especialista do 
Incor, alerta para os perigos da 
hipertensão arterial.

Mais de 546 mil ingressos 
para os jogos da Copa das Con-
federações, que será realizada 
no Brasil neste ano, já foram 
vendidos, o que representa um 
recorde de vendas antecipadas, 
segundo a Fifa.

A Secretaria Municipal de 
Cultura de São Caetano do 
Sul apresenta neste domingo 
(07/04), às 16h, no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho, 
a peça infantil Ben 10 e a ba-
talha pelo Omnitrix.
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NOVIDADE!

Nosso jornal está de cara nova.
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Santo André completa 460 anos com
diversas atividades e inaugurações

Os 460 anos de Santo An-
dré serão marcados por cer-
ca de 130 ações do governo, 
entre programação cultural 
e esportiva, novos projetos e 
inaugurações. Diferentemente 
dos anos anteriores, o prefeito 
Carlos Grana esclareceu que o 
governo andreense não fez a 
contratação de grandes shows 
por conta do contingenciamen-

to das contas. 
A programação cultural re-

cheia o mês com peças teatrais, 
shows, exposições e atividades 
para todas as idades. No dia 7, a 
partir das 14h, o Parque Central 
recebe o pessoal do rock com 
as bandas Tihuana, Broters 
of Brazil, Vespas Mandarinas, 
Kiara Rock, Defakto de fato e 
Pânico X. Página 5

Vila de
Paranapiacaba

Paulo Pinheiro faz balanço dos
primeiros cem dias de governo

Ações já adotadas, dificul-
dades encontradas, anúncios 
e projetos. Todo esse conjun-
to de informações fará parte 
do discurso do prefeito Paulo 
Pinheiro durante o evento 
que marcará os primeiros 100 
dias de seu mandato à frente 
da Prefeitura de São Caetano 
do Sul. Aberta a moradores e 
funcionários da Administra-
ção Municipal, a atividade, 
que será organizada pela 

Secretaria de Comunicação 
Social sancaetanense e tem 
o nome de Aqui São Caeta-
no se Encontra, ocorrerá na 
quinta-feira (11/4), a partir 
das 19h30, no Teatro Paulo 
Machado de Carvalho (Ala-
meda Conde de Porto Alegre, 
840, Bairro Santa Maria).

O secretário de Comuni-
cação Social da Prefeitura, 
Fernando Scarmelloti, convida 
a população a participar do 

encontro. “Será uma grande 
prestação de contas, onde os 
munícipes poderão saber exa-
tamente o que todos os setores 
do Governo Municipal fizeram 
nesse período. A transparência 
nas ações é uma das grandes 
marcas da Administração”, 
ressalta ele. “Será também 
uma ótima oportunidade para 
a Prefeitura estreitar ainda mais 
as relações com os moradores 
de nossa cidade.” Página 3

Encontro de carros
antigos no ParkShopping 

acontece terça-feira

No próximo dia 09, a partir das 19 horas, no estacionamento 
subsolo do empreendimento, acontece o 15º Encontro de Carros 
Antigos do Automóvel Clube de São Caetano do Sul com a par-
ticipação especial do Fusca Clube do Brasil. Os colecionadores 
deixarão expostas suas raridades ao lado de diversos modelos de 
diferentes gerações do Fusca. Página 3

Liga de Futebol
inicia competições 

em São Caetano
Neste ano, o campeonato 

movimentará o varzeanismo da 
cidade em disputas que envolve-
rão 59 equipes. Página 7
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Roberto Martins é o novo 
ouvidor de São Caetano

Prefeitos discutem Saúde regional com
secretário estadual no Consórcio do ABC
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Editorial

O PREFEITO RESPONDE

Envie sua pergunta, que o  prefeito responde!
Morador de São Caetano, se você tem alguma pergunta sobre a sua cidade envie através 
do e-mail prefeitoresponde@jregiao.com.br que o prefeito Paulo Pinheiro irá responder.

Prefeito, como vai fun-
cionar a coleta seletiva 
em São Caetano? No meu 
bairro, que é a Vila Gerty, 
recebi os sacos amarelos 
para o lixo, porém, não fui 
informada qual o dia para 
que eu coloque meu lixo na 
rua. Fátima Ap. de Matos, 
moradora da Vila Gerty.

O Senhor tem intenção de construir uma casa 
para cuidados do idoso na cidade? - Ana Lúcia 
Anaia, moradora do Bairro Santa Maria

    Amiga, uma das propostas de nosso governo 
é construir a Casa-Dia do Idoso na cidade. Este 
local vai receber cidadãos da Terceira Idade que 
precisam de cuidados durante o horário de ex-
pediente de seus familiares.

Jornal da Região completa 22 anos 
E, quem diria, chegamos aos 22 anos 

do Jornal da Região. E temos motivos 
de sobra para comemorar, afinal conse-
guimos driblar todas as adversidades e 
conquistar o nosso espaço como dissemi-
nador de informação e formador de opi-
nião, numa das regiões economicamente 
e politicamente mais importantes do país. 
Certamente não foi uma tarefa fácil ter 
sobrevivido por tanto tempo, principal-
mente se levarmos em conta que no país 
a grande maioria dos negócios dura, em 
média, dois anos.

Também é verdade que tivemos que 
passar por inúmeras transformações, 
sem, contudo, abrir mão dos nossos 
ideais de levar informação de qualidade, 
associada a uma prestação de serviços 
que atenda os anseios daqueles que sa-
bem reconhecer, com habilidade ímpar, o 

que é bom e o que não presta.
Confiamos de forma incondicional 

naquele que é o maior controle de quali-
dade de qualquer jornal: o leitor. Foi ele 
quem sempre nos indicou os caminhos 
que deveríamos trilhar. Assim, recebemos 
as críticas como parte do nosso processo 
de melhoria e desenvolvimento. E podem 
ter certeza de que elas contribuíram 
muito para o nosso aprendizado e aper-
feiçoamento. Também recebemos as 
mais variadas manifestações de apreço 
e reconhecimento pelo nosso trabalho.

Respeitamos sempre as regras que nor-
teiam a prática do bom jornalismo. Jamais 
nos deixamos seduzir por propostas que 
pudessem interferir nos nossos preceitos 
de ética e boa moral. Hoje, temos a con-
vicção de que é possível, sim, conquistar 
os seus ideais com trabalho, dedicação e 

compromisso com o seu público.
Em 22 anos de circulação, construí-

mos uma relação de respeito, amizade 
e confiança com a população de toda a 
região, o que resultou na conquista da 
credibilidade que temos hoje, e que é o 
nosso maior patrimônio.

Dentro de um processo contínuo de 
evolução, aproveitamos esta data para apre-
sentar três novidades para os nossos leitores: 
o novo projeto gráfico do jornal, o site e a 
nossa página na rede social, essas duas últi-
mas com o objetivo de estreitar ainda mais 
a comunicação com o público-leitor. 

Neste 22° aniversário do Jornal da 
Região, queremos agradecer a todos 
aqueles que sempre acreditaram no nos-
so trabalho. Aos leitores, o nosso muito 
obrigado por nos prestigiarem a cada 
nova edição do Jornal da Região.

ABC Político

PAULO PINHEIRO

Giovanni Guido Cerri participará de Reunião Extraordinária na terça-feira (9)

São CAetAno
Os 19 vereadores com-

pareceram na sessão do dia 
02 de abril.

negAdo
Requerimento de infor-

mação do vereador Eder 
Xavier (PCdoB) relativo a 
quantos contratos a Prefei-
tura de São Caetano tem 
com a TB foi rejeitado pelos 
vereadores. Sinal de novos 
tempos?

VAgA
Um famoso advogado 

foi pedir para o deputado 
federal Arnaldo Faria de Sá 
intervir com o prefeito Paulo 
Pinheiro para voltar com seu 
cargo na administração. Já 
deve estar sentindo falta do 
polpudo salário que recebia 
na gestão anterior.

LiMpezA
Dando uma pesquisada 

no Facebook percebe-se 
quantas pessoas deixaram 
a rede social. Até aí nada de 
mais. O curioso é a quanti-
dade de políticos entre os 
eleitos que abandonaram 
a rede. Será o medo das 
cobranças?

ideiA FixA
Ninguém esquece aquele 

famoso político do “Aero-
trem”. Ele ficou conhecido 
por sua proposta única de 
adoção do “trem-bala”, a qual 
ele defende há quase duas 
décadas. Em São Caetano do 
Sul, um político derrotado 
na última eleição está sendo 
comparado a ele. Desde o iní-
cio da atual gestão, ele utiliza 
as redes sociais para discutir 
um único tema. Todas as suas 
postagens falam do mesmo 
assunto. Parece, como se dizia 
antigamente, um disco furado.

CALdeirão
Vaidade, ego, disputa 

por mais espaço e cargos. 
Nas rodas políticas da região 
estas palavras estão em 
alta. Na próxima semana, as 
atuais gestões completam 
100 dias de governo. Para 
alguns, tempo suficiente 
para acomodar os aliados 
e as forças políticas que 
foram adversárias na última 
eleição. Para outros, tem 
muita gente afoita, que-
rendo, como diz o ditado, 
“colocar a carroça na frente 
dos burros”. Por enquanto, 
já ficou claro que os atuais 
governantes não vão tomar 
decisões sobre pressão.
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Roberto Martins é o nome 
do novo ouvidor municipal que 
será o responsável por facilitar a 
comunicação entre os cidadãos 
e o Governo Municipal, atuando 
na mediação de conflitos entre 
o público (interno e externo) e a 
Administração Pública. Roberto 
substituirá Marco Dal’Mas.

Roberto Martins já atuou na 
Câmara Municipal de São Caetano 
como assessor especial, diretor 
adjunto, diretor Legislativo e Jurí-
dico. Na Prefeitura, ocupou cargos 
de chefe e assessor de Gabinete, 
diretor Jurídico e de Cultura. 

   A responsabilidade 
com o meio ambiente é um 
dos meus compromissos 
como prefeito de São Caeta-
no do Sul, com o Programa 

Municipal de Coleta Seletiva 
sendo uma de suas princi-
pais diretrizes. Já começa-
mos, inclusive, a intensificar 
a entrega dos kits de reci-
clagem aos moradores, os 
conhecidos sacos amarelos, 
reforçando a atividade. em 
relação ao recolhimento do 
lixo em seu Bairro, informo 
que o caminhão passa por 
aí sempre às quintas-feiras. 
A partir das 8 horas, você 
já pode deixar o saco com 
o lixo na porta de sua casa. 

Os prefeitos do ABC apresen-
tarão terça-feira (9), em Reunião 
Extraordinária do Consórcio Inter-
municipal Grande ABC, a agenda 
de prioridades regionais de Saúde 
para o secretário estadual da 
pasta, Giovanni Guido Cerri. O 
encontro acontecerá, às 15h, na 
sede da entidade (Av. Ramiro 
Colleoni, 5, Centro, Santo André).

Entre as demandas está a so-
lução para o estrangulamento de 
consultas especializadas, exames 
e cirurgias, principalmente nos 
hospitais Mário Covas e Serraria, 
e nos AMEs Santo André e Mauá, 
com ampliação do aporte finan-
ceiro do Estado para esses ser-
viços, reduzindo filas de espera.

Outro ponto importante 

envolve a implantação de um 
hospital regional de retaguarda, 
com 250 leitos de longa perma-
nência destinados a pacientes 
crônicos. Com isso aumentaria 
o giro dos demais hospitais do 
ABC. Também será cobrado o 
serviço de politrauma e neuro-
trauma no Hospital Mário Covas, 
com recursos federais já previs-

tos no Projeto de Formação e 
Melhoria da Qualidade de Rede 
de Atenção à Saúde (QualiSUS), 
mas sem andamento no Estado.

O Consórcio também deve 
articular com o Governo do Estado 
a implantação de uma unidade 
regional da Rede Lucy Montoro, 
destinada à reabilitação física e for-
necimento de órteses e próteses.

A deputada estadual Ana do Carmo (PT) realizou vistoria 
em dois bairros de São Bernardo do Campo na sexta-feira 
(5). Acompanhada de lideranças locais, Ana esteve em 
equipamentos e locais de ambos os bairros que receberão 
ou necessitam obras de infraestrutura. No Areião, a depu-
tada esteve no campo de futebol do bairro, que em breve 
receberá gramado sintético. Em parceria com a Prefeitura, 
o local recebe 190 crianças, que participam do projeto Ti-
grinho, do São Bernardo Futebol Clube. 



Paulo Pinheiro faz balanço dos
primeiros cem dias de governo
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22 anos de informação
objetiva crescendo junto com

São Caetano do Sul e o
grande ABC. Meus cumprimentos 
aos que fazem do Jornal da região 

leitura de toda a família.

Disque ajustes e
consertos de roupas

Rua Santo Antonio, 257 
Centro - São Caetano 
Telefone: 4226-4842



Zig-Zag

Barra simples,
original, italiana e a mão

Ajustes e reparos em geral

AtendiMento
2ª a 6ª das

08 às 18 horas
Sábado das

08 às 15 horas

(com estacionamento para clientes)



Ações já adotadas, dificul-
dades encontradas, anúncios 
e projetos. Todo esse conjunto 
de informações fará parte do 
discurso do prefeito Paulo 
Pinheiro durante o evento 
que marcará os primeiros 100 
dias de seu mandato à frente 
da Prefeitura de São Caetano 
do Sul. Aberta a moradores e 
funcionários da Administração 
Municipal, a atividade, que 
será organizada pela Secretaria 
de Comunicação Social san-
caetanense e tem o nome de 
Aqui São Caetano se Encontra, 
ocorrerá na quinta-feira (11/4), 
a partir das 19h30, no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho 
(Alameda Conde de Porto Ale-
gre, 840, Bairro Santa Maria).

O secretário de Comuni-
cação Social da Prefeitura, 
Fernando Scarmelloti, convida 
a população a participar do 
encontro. “Será uma grande 
prestação de contas, onde os 
munícipes poderão saber exa-
tamente o que todos os setores 
do Governo Municipal fizeram 

nesse período. A transparência 
nas ações é uma das grandes 
marcas da Administração”, 
ressalta ele. “Será também 
uma ótima oportunidade para 
a Prefeitura estreitar ainda mais 
as relações com os moradores 
de nossa cidade.” 

Balanço - Os presentes ao 
Aqui São Caetano se Encontra 
poderão, por exemplo, saber 
de importantes realizações da 
Administração Municipal nos 
prioritários setores de Saúde, 
Educação e Segurança, que 
estão recebendo atenção es-
pecial por parte da Prefeitura. 
Também haverá informações 
sobre as ações tomadas para 
saldar as dívidas de mais de 
R$ 264 milhões deixadas pela 
Administração anterior – até o 
dia 31 de março, a Prefeitura 
já havia pago mais de R$ 72 
milhões, ou 27% do valor total.

Na Saúde, nestes primeiros 
100 dias de 2013, duas ações 
que se destacaram e serão 
explicadas durante a atividade 
pelo prefeito Paulo Pinheiro 

foram a reorganização do Pro-
grama Saúde da Família, que 
visou melhorar a atenção aos 
moradores; e a regularização 
na distribuição das verbas do 
SUS, para acabar com as dis-
paridades que anteriormente 
existiam na cidade.

O abono da Prefeitura a 
professores, diretores e demais 
servidores da Educação, que 
teve seu valor e número de par-
celas aumentados; e a parceria 
com a Fundação Lemann, que 
assegurou ao município investi-
mentos na área da capacitação 
de gestores da Educação e re-
forço no aprendizado de Mate-
mática, serão duas realizações 
apresentadas por Pinheiro no 
setor da Educação.

Já na área de Segurança, en-
tre outros assuntos, o chefe do 
Executivo sancaetanense falará 
a respeito do trabalho integra-
do entre Polícia Militar, Polícia 
Civil e Guarda Civil Municipal 
(GCM) e sobre as melhorias 
nas condições de trabalho da 
própria GCM e da Defesa Civil.

Evento ocorrerá na quinta-feira (11/4), a partir das 19h30, no Teatro Paulo Machado de Carvalho 

Prefeito de São Caetano vai  explanar sobre o governo

A Prefeitura de São Caetano 
do Sul assinou na segunda-feira 
(1/4) o Termo de Parceria com a 
Fundação Lemann, que garantirá 
à cidade investimentos na área 
da capacitação de gestores da 
Educação e também um reforço 
no aprendizado de Matemática 
nos anos iniciais do Ensino Funda-
mental. O evento de oficialização 
da cooperação entre o Governo 
Municipal e a organização sem-
-fins lucrativos foi realizado no 
Centro de Capacitação dos Profis-
sionais da Educação (Cecape) Dra. 
Zilda Arns, no Bairro Barcelona, 
e contou com a participação de 
educadores e estudantes.

A assessora especial Gislaine 
Pinheiro Xavier afirmou que a 
Prefeitura de São Caetano está 
satisfeita por ter sido escolhida 
para receber a parceria. “A Fun-
dação Lemann pode ter certeza 
que terá muito orgulho em apoiar 
a Educação sancaetanense, pois 
nossos educadores e estudantes 
vão se empenhar ao máximo para 
levar São Caetano a um futuro 

brilhante”, declarou. O diretor 
executivo da Fundação Lemann, 
Denis Mizne, ressaltou que sua 
equipe está muito motivada com 
a parceria. “São Caetano pode 
contar com nosso apoio.”

“O que nos animou em as-
sinar esta parceria foi o com-
promisso da rede de ensino de 
São Caetano em não descansar 
até que as crianças aprendam o 
máximo possível”, explicou Denis 
Mizne. A formação dos gestores 
escolares sancaetanenses pela 
Fundação Lemann já está em 
andamento pelo Programa Téc-
nicas Didáticas, que oferecerá ao 
todo 147 horas de atividades de 
capacitação para gestores das 
escolas sancaetanenses nos pró-
ximos 18 meses. “Este programa 
é uma forma de darmos suporte 
para que os professores consi-
gam dar a melhor aula possível 
aos alunos”, destacou.

 Outra vertente da parceria da 
Prefeitura de São Caetano com 
a Fundação Lemann é o acesso 
às consagradas aulas da Khan 

Academy. Para tanto, a Fundação 
doou 170 computadores portáteis 
para sete escolas da cidade im-
plantarem o Laboratório Móvel de 
Matemática, que vai difundir as 
vídeoaulas do professor Salman 
Khan, e também treinou os pro-
fessores para o seu uso. “A tec-
nologia pode ser uma aliada do 
ensino, desde que seja pensada 
em conjunto com o projeto de 
aprendizado das escolas. O que 
queremos com este programa 
é tornar a Matemática ainda 
mais legal e mais desafiadora 
às crianças, utilizando a lógica de 
game que tanto atrai os jovens”, 
avaliou Denis Mizne.

O secretário municipal da 
Educação de São Caetano, Daniel 
Belluci Contro, ressaltou que 
a qualidade do ensino tem de 
ser uma prioridade nacional. “O 
sucesso da Educação no Brasil 
não será obra de um vereador, 
um prefeito, um governador ou 
um presidente. Terá de ser obra 
da sociedade civil organizada, de 
todos os atores do País”. 

São Caetano firma parceria
educacional com Fundação Lemann

Parceria garantirá investimentos na capacitação de gestores 
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Du Merlino

Assessora especial Gislaine Pinheiro Xavier e diretor executivo
da Fundação Lemann, Denis Mizne, com a estudante Giovana 

Encontro de carros
antigos no ParkShopping 

acontece terça-feira

No próximo dia 09, a partir 
das 19 horas, no estacionamen-
to subsolo do empreendimen-
to, acontece o 15º Encontro de 
Carros Antigos do Automóvel 
Clube de São Caetano do Sul 
com a participação especial do 
Fusca Clube do Brasil. Os cole-
cionadores deixarão expostas 
suas raridades ao lado de di-
versos modelos de diferentes 
gerações do Fusca, carro que 
fez história no setor automotivo 
brasileiro desde a década de 50.

O Fusca Clube do Brasil, que 
completa 28 anos em 2013, é o 
único clube autorizado oficial-
mente pela Volkswagen a usar 
a marca “Fusca”, desde 1992. 

Para completar a diversão 
dos visitantes do shopping, o 
Automóvel Clube de São Cae-
tano do Sul reúne clássicos de 
encher os olhos, como Ford 

Cobra, Chevrolet Corvette, Mer-
cedes 1953, Chevrolet El Camino 
SS 1970 com motor “big block”, 
Dodge Charger, entre outros que 
poderão ser conferidos de perto.

A visitação da exposição 
é gratuita. Os colecionadores 
independentes interessados 
em expor suas preciosidades 
também podem participar do 
evento. Para isso, basta entrar 
em contato com o Automóvel 
Clube de São Caetano do Sul e 
levar um quilo de alimento não 
perecível, que será doado para 
o Fundo Social de Solidariedade 
de São Caetano do Sul. 

O Automóvel Clube de São 
Caetano do Sul é responsável pelo 
ABC EXPOCAR, uma das maiores 
exposições de veículos antigos do 
Brasil com um público de aproxi-
madamente 60 mil pessoas e mais 
de 700 automóveis expostos. 

Automóvel Clube de São Caetano recebe 
como convidado o Fusca Clube do Brasil 

Campeão nas argolas 
dos Jogos Olímpicos de 
Londres, em 2012, o ginas-
ta Arthur Zanetti visitará o 
prefeito de São Caetano do 
Sul, Paulo Pinheiro, nesta 
segunda-feira (8/4). O en-
contro será às 15 horas, no 
Palácio da Cerâmica, sede 
do governo municipal. Na 
ocasião, o atleta da cida-
de apresentará ao chefe 
do Executivo a medalha 
de ouro conquistada em 
março na etapa de Doha da 
Copa do Mundo de Ginásti-
ca Artística. O técnico Mar-
cos Suzarte Goto também 
participará do ato.

Arthur
Zanetti
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dilma responde
Mensagem da Presidenta sobre a 

chamada para a construção de mais 
3.288 novas creches

Hoje trago duas novidades para a 
população de nossas cidades: o governo 
federal está recebendo propostas dos mu-
nicípios para a construção de mais 3.288 
novas creches, que poderão ser feitas com 
recursos do Tesouro Nacional, usando um 
projeto fornecido pelo Ministério da Edu-
cação (MEC) e seguindo o Regime Diferen-
ciado de Contratações (RDC). Com essas 
novidades, as novas creches poderão ficar 
prontas em até sete meses, e com custo 
menor. É mais um passo que estamos 
dando para construir 6 mil creches até 
2014. Queremos que toda criança tenha 
a oportunidade de receber os cuidados e 
os estímulos pedagógicos necessários à 

sua formação, especialmente as crianças 
das famílias mais pobres. E as creches são 
essenciais para atingirmos esse objetivo.

Mais Creches – Desde o início do go-
verno, em 2011, nós temos 3.180 creches 
em obras ou já concluídas. Desse total, 
612 estão prontas e 2.568 estão em obras. 
E já estão contratadas, para serem inicia-
das, outras 2.217 creches, o que totaliza 
5.397 creches. Com as 3.288 creches 
que estão incluídas nessa nova chamada 
pública, poderemos chegar a 8.685 novas 
creches pagas e entregues entre 2011 e 
2014, mais que o nosso compromisso 
original. As prefeituras têm até o dia 31 
de maio para enviar seus projetos ao MEC, 
indicando o terreno onde a creche deve 
ser construída e mostrando as necessi-
dades de vagas para sua população. Se o 

projeto for aprovado, a União repassará 
o recurso para a construção e ajudará na 
manutenção da creche até que a prefeitu-
ra comece a receber os recursos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação, o Fundeb. E 
se a creche estiver atendendo crianças 
beneficiárias do programa Bolsa Família, 
o governo federal repassará 50% mais 
recursos por cada um desses alunos, para 
a manutenção da unidade.

Projeto Pronto – Se a prefeitura usar 
o projeto do MEC, com creches pré-
-moldadas, terá mais facilidades, princi-
palmente no caso dos municípios que têm 
dificuldade em fazer projetos próprios. O 
projeto seguiu exigências do MEC para 
que essas creches tenham conforto térmi-

co, boa acústica nas salas e durabilidade. 
O Regime Diferenciado de Contratações 
pode ser utilizado em obras da área de 
educação desde outubro de 2012, e já 
pode beneficiar essas obras. O RDC per-
mite que sejam adotados processos mais 
ágeis nas licitações e nos contratos para 
obras de engenharia.

Com essas novidades, em média, essas 
creches ficam 20% mais baratas que as 
convencionais, e podem ser concluídas em 
menos de um ano. Ainda há um prazo de 
dois meses para que as prefeituras elabo-
rem seus estudos e enviem seus projetos 
para o MEC, antes do encerramento das 
inscrições para a seleção dos projetos. É 
uma excelente oportunidade a ser apro-
veitada pelas prefeituras, em benefício das 
nossas crianças e do nosso futuro.

Coluna semanal da Presidenta Dilma Rousseff

Sidão da Padaria
Presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul

Sempre voltado para os interesses da 
comunidade, dinâmico e sério, o

Jornal da Região vem conquistando o devido 
mérito, e testemunhar todo esse processo 
é muito gratificante. Estendo à direção do 
jornal e a todos que nele atuam os meus 

cumprimentos por mais um ano de atividades.

CHiCo BeNTo
Vereador de São Caetano do Sul

Parabéns ao Jornal da Região
pelos 22 anos de intensa

participação no Grande ABC.  
Que esta história continue

impressa nas páginas do jornal
por muito mais tempo.

Com foco em ações em 
escolas e Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs), a Prefeitura de 
São Caetano do Sul participará 
da Semana Estadual de Mobi-
lização Contra a Dengue, que 
será organizada pela Secretaria 
de Estado da Saúde entre os 
dias 8 e 12 de abril. Na cidade, 
uma equipe de 10 agentes do 
Centro de Controle de Zoono-
ses estará comprometida em 
realizar as ações estratégicas 
para eliminar possíveis focos 
de proliferação do mosquito 
Aedes Aegypti, transmissor da 
doença, e alertar a população.

De acordo com Melissa Vau-
tier, coordenadora do Centro de 
Controle de Zoonoses sancaeta-

nense, o pessoal envolvido na 
atividade também terá papel 
fundamental em orientar funcio-
nários da manutenção e limpeza 
dos locais visitados para que 
adotem as medidas necessárias 
que evitam o desenvolvimento 
do Aedes Aegypti. “Instruiremos 
ainda com a distribuição de pan-
fletos e cartazes.”

Trabalho - Além da partici-
pação na Mobilização Contra a 
Dengue, São Caetano tem um 
trabalho permanente para o 
combate a essa doença. Na cida-
de, a cada 15 dias, a equipe de 
combate à dengue visita pontos 
que podem concentrar focos da 
doença (borracharias, cemitérios 
e supermercados). Nesses locais, 

se encontrada, é coletada a larva 
do mosquito e feito tratamento 
químico (produtos especiais) ou 
físico (drenagem da água).

Já a operação bloqueio é 
promovida se diagnosticado 
caso de dengue. Neste pro-
cedimento, a equipe passa a 
vigiar intensamente a casa e 
mais nove quarteirões ao redor 
do local em que foi constatada 
contaminação, para combater 
uma possível proliferação.

Periodicamente, o pessoal 
da Zoonoses faz um teste para 
detectar o índice de densidade 
larvária na cidade. Nesse pro-
cesso, se a classificação chegar 
no número 4, a situação come-
ça a ficar problemática.

O prefeito de São Bernar-
do do Campo, Luiz Marinho, 
recebeu na quinta-feira (4), 
em seu gabinete, a visita do 
tenente-coronel José Belan-
toni Filho, que estava inte-
rinamente como chefe do 
Comando do Policiamento 
de Área Metropolitana Seis. 
Belantoni  apresentou ao 
chefe do Executivo o novo 
comandante da PM no ABC, 
coronel Mauro Cezar dos San-
tos Ricciarelli. O secretário de 
Segurança Urbana da cidade, 
Benedito Mariano, também 
acompanhou a visita. 

“Estamos fazendo a nossa 

parte. Além de aumentarmos 
o efetivo da Guarda Civil Muni-
cipal, também vamos instalar 
o programa de videomonito-
ramento, que irá auxiliar na 
fiscalização e no combate à 
criminalidade na cidade”, des-
tacou Marinho. 

Para Ricciarelli, que assumiu 
oficialmente o comando regio-
nal do ABC em 29 de janeiro 
deste ano, a visita foi uma cor-
tesia. “Devido a alguns impre-
vistos ainda não tinha vindo 
falar com o prefeito. Estamos à 
disposição para trabalharmos 
juntos em prol da população”, 
ressaltou o coronel.

Marinho recebe novo comandante da PM 
no ABC e destaca ações para a segurança 

Prefeito de São Bernardo do Campo falou sobre os projetos para a segurança da cidade

Encontro foi realizado no Paço Municipal de São Bernardo do Campo

Shopping ABC terá
orientação gratuita sobre

Doença de Parkinson

São Caetano participa da Semana
de Mobilização Contra a Dengue

Como evitar

- Não deixar a água, mesmo quando limpa, parada em qualquer tipo de recipiente; 
- Manter recipientes, como caixas d’água, barris, tambores, tanques e cisternas fechados;
- Não deixar água parada em locais como vidros, pneus, pratos, vasos, garrafas, latas, entre outros;
- Remover folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas;
- Não deixar a água da chuva acumulada sobre lajes;
- Lavar semanalmente tanques utilizados para armazenar água com escovas e sabão;
- Encher de areia até a borda pratos utilizados em vasos de planta;
- Trocar a água e lavar com escova e sabão vasos utilizados para abrigar plantas aquáticas;
- Não jogar lixo em terrenos baldios;
- Colocar lixo em sacos plásticos e manter a lixeira sempre bem fechada.

Campanha estadual combate o mosquito Aedes Aegypti

Celebrado mundialmente 
em 11 de abril, o Dia Internacio-
nal da Doença de Parkinson terá 
semana inteira de comemora-
ções no Grande ABC. Médicos, 
residentes, alunos e voluntários 
da Faculdade de Medicina do 
ABC estarão de 8 a 13 de abril 
no Shopping ABC, em Santo 
André, distribuindo panfletos 
e orientando a população sobre 
a doença, que tem entre as 
características principais sinto-

mas como tremores, lentidão 
progressiva dos movimentos e 
rigidez muscular.

Sob responsabilidade da 
disciplina de Neurologia da 
FMABC, a campanha contará 
com estande montado especial-
mente para a ocasião, que fun-
cionará das 10h às 21h. Além 
disso, no dia oficial de combate 
à doença – 11 de abril – haverá 
apresentação às 14h do coral 
da Associação Brasil Parkinson.

Ação da Faculdade de Medicina
do ABC ocorrerá de 8 a 13 de abril

Neste final de semana a 
Mmartan realiza sua edição 
do Bazar Solidário em prol 
da APAE de São Caetano. 
O Bazar será realizado na 
sede da APAE, na Alameda 
São Caetano, 2772, Santa 
Maria.  No sábado, o Bazar 
funcionará, das 9h às 16h e, 
no domingo, das 9h às 13h. 

O Bazar Solidário Mmar-
tan terá produtos com até 
50% de desconto. É uma 
ótima oportunidade de exer-
citar sua cidadania colabo-
rando com a APAE. Nestes 
dois dias, parte da renda ob-
tida com as vendas no Bazar 
será revertida para a APAE.

Rápidas
BAzAr

O Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público 
Estadual (Iamspe) realizará 
concurso público para técnico 
em enfermagem. São 71 va-
gas, sendo 63 para o Hospital 
do Servidor Público Estadual 
(HSPE), na capital, e oito para 
os Centros de Assistência Mé-
dico-Ambulatorial (Ceamas), 
em 17 cidades. As inscrições 
podem ser realizadas até 18 
de abril, exclusivamente pelo 
site do Instituto Nosso Rumo: 
www.nossorumo.org.br.

Para participar, o candida-
to deve preencher os seguin-
tes requisitos: ensino médio 
completo, curso técnico em 
enfermagem e registro no 
conselho de classe. O salário 
inicial é de R$ 1.334,74, com 
carga de 30 horas semanais.  

VAgAS

PMSBC
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Santo André completa 460 anos com
diversas atividades e inaugurações

Ações envolvem agenda cultural e esportiva, além de programas e inaugurações 
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Análise

População de
Santo André

Evolução Populacional

Dados são do Censo 2010 do IBGE

1991 - 616.991

1996 - 621.430

2000 - 649.331

2007 - 667.891

2010 - 676.407

676.407

População Geral

MulheresHomens

1991 1996 2000 2007 2010

356.383
Mulheres

320.024
Homens

Crescimento Populacional
Em 19 anos aumentou em 59.416 o número de moradores

Os 460 anos de Santo An-
dré serão marcados por cer-
ca de 130 ações do governo, 
entre programação cultural 
e esportiva, novos projetos e 
inaugurações. Diferentemente 
dos anos anteriores, o prefeito 
Carlos Grana esclareceu que o 
governo andreense não fez a 
contratação de grandes shows 
por conta do contingenciamen-
to das contas. 

“Vamos cumprir nosso pro-

grama de governo de forma 
descentralizada, permitindo a 
participação de todos e todas. 
Teremos várias atrações ao 
longo do mês de abril para 
comemorar esta data tão im-
portante. Cada morador desta 
cidade será contemplado”, 
enfatizou o prefeito, durante 
entrevista coletiva.

Ao fazer um balanço positi-
vo da atuação da Administra-
ção e ressaltar que o governo 

Números

O município foi fundado oficialmente 
em 8 de abril de 1553. Com área de 174,38 
km², está localizado no Grande ABC (Re-
gião Metropolitana de São Paulo), distante 
18 km da Capital. A cidade é estratégica 
para o setor logístico, pois está inserida 
no principal polo econômico do país, pró-

xima a algumas das principais rodovias 
estaduais e federais, as quais dão acesso 
ao Porto de Santos e aos aeroportos de 
Cumbica e de Congonhas.  Conforme últi-
mo censo, divulgado em 2010, Santo André 
possui 676.404 habitantes. O orçamento 
de 2013 é de R$ 2,4 bilhões.

retomou o diálogo com a so-
ciedade, o chefe do Executivo 
reafirmou o compromisso de 
executar o plano de governo. 
“Nosso presente para a cidade 
é a garantia de que Santo André 
continue a confiar no nosso 
governo. Nossa população ga-
nhará vários presentes, como a 
abertura do Estádio Bruno José 
Daniel, a construção da unidade 
do Poupatempo de serviços, a 
apresentação do projeto de im-
plementação do Bilhete Único, 
além da retomada de unidades 
habitacionais. Quero reafirmar 
o meu compromisso com Santo 
André, para que aqui se torne 
uma cidade cada vez melhor.”

No dia do aniversário da 
cidade (8), a Orquestra Sin-
fônica de Santo André fará 
apresentação ao lado de Luiza 
Possi e Pedro Mariano, no Clube 
Aramaçan.

HABitAÇão - Neste sábado 
(6), a população andreense 
recebe a primeira conquista 
de 2013 voltada à habitação, 
com a entrega dos 132 apar-
tamentos do Conjunto Ha-
bitacional Juquiá, no Jardim 
Cristiane, construídos a partir 
do Programa Minha Casa Minha 
Vida. As unidades beneficiarão 
moradores dos Núcleos Pedro 
Américo e Homero Thon. Du-
rante a cerimônia oficial, com a 
participação do prefeito Carlos 
Grana, também serão assinados 
contratos das 220 famílias que 
serão contempladas com as 
moradias do Conjunto Habita-
cional Londrina.

Ainda durante as comemo-
rações do aniversário da cidade, 

no dia 27 de abril, 154 famílias 
dos núcleos Gamboa e Capuava 
Unida receberão suas novas 
moradias. Ao todo serão 84 
apartamentos e 70 casas que 
integram o Conjunto Habita-
cional Alzira Franco II, com in-
vestimentos do PAC (Programa 
de Aceleração do Crescimento).

SAÚde - A Saúde será uma 
das áreas mais contempladas 
na comemoração dos 460 anos 
da cidade. A partir da segunda 
quinzena de abril, vários servi-
ços e equipamentos públicos 
serão oferecidos à população 
dependente do SUS (Sistema 
Único de Saúde). Entre as no-
vidades, a Administração passa 
a distribuir medicamentos na 
rede pública de urgência e en-
trega os uniformes aos profis-
sionais das UPAs (Unidades de 

Pronto Atendimento) do Jardim 
Santo André, bairro da periferia 
do município.

CULtUrA - A programação 
cultural recheia o mês com 
peças teatrais, shows, exposi-
ções e atividades para todas as 
idades. No dia 7, a partir das 
14h, o Parque Central recebe o 
pessoal do rock com as bandas 
Tihuana, Broters of Brazil, Ves-
pas Mandarinas, Kiara Rock, 
Defakto de fato e Pânico X.

A vida e obra do artista 
plástico Luiz Sacilotto, um dos 
maiores nomes do concretismo 
do país, recebe homenagem na 
forma de exposição especial na 
Casa do Olhar. A abertura está 
marcada para o dia 24. A exten-
sa programação cultural pode 
ser conferida no site www.
santoandre.sp.gov.br.

Pedro Mariano e Luiza Possi se apresentam no Clube Atlético Aramaçan

Divulgação



Não deixe a pressão alta te pegar
Dia 7 de abril é Dia Mundial da Saúde. Artigo do Dr. Luiz Bortolotto, especialista do Incor, alerta
para os perigos da hipertensão arterial, mal que acomete uma entre quatro pessoas no mundo
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Ao completar seu 22º aniversário de
fundação no dia 8 de abril, espero

que o Jornal da Região continue com
esse dinamismo da informação dos
fatos, contribuindo e valorizando a

notícia para todos seus leitores
de São Caetano do Sul e região.

Dr. Roberto Martins
e Itomi Kanashiro

O progresso e desenvolvimento do ABC devem
muito a imprensa regional. No momento em que

o Jornal da Região faz mais um aniversário,
envio meus cumprimentos para toda diretoria
pelos 22 anos mostrando a nossa realidade.

ruBeNS do dae
Presidente da ARESM

Associação Recreativa e Esportiva dos 
Servidores Municipais de São Caetano

GerSio SarTori
Vereador de São Caetano do Sul

O Jornal da Região comemora 22 anos.  
Desejo saudar seus diretores e funcionários, 

renovando os votos de sucesso na certeza de  
que o trabalho sério e honesto, levando a 

informação precisa e objetiva aos seus leitores, 
possa continuar por outros aniversários.

fLÁVio rSToM
Vereador de São Caetano do Sul

Parabéns ao Jornal da Região pelos
22 anos de trabalho, dedicação e esforços para 
manter a população sempre bem informada. 
Que sua história continue sendo pautada pela 

imparcialidade, a independência e, principalmente, 
pelo compromisso em levar informação com 

credibilidade para os seus leitores. 
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DISQUE

DENÚNCIA

SIGILO ABSOLUTO

Para saber como o pro-
blema da hipertensão é algo 
que deve ser levado a sério, 
faça os seguintes exercícios 
de imaginação. Se você e seu 
esposo ou esposa, namorado 
ou namorada saírem com um 
casal amigo para um jantar, é 
bem provável que pelo menos 
uma das pessoas que está sen-
tada à mesa tenha pressão alta. 
Quando você estiver dentro de 
um ônibus lotado, pense que 
pelo menos 20 dos passageiros 
ali têm a pressão arterial acima 
do aceitável. Agora imagine o 
estádio do Pacaembu lotado. 
Um terço daquela multidão, 
neste caso 13.500 pessoas, 
está correndo o risco de ter 
enfartes, derrames e doenças 
sérias nos rins, porque sofre 
de pressão elevada. E o pior: é 
bem provável que grande parte 
dessas pessoas não tenham 
a mínima idéia de que estão 
sofrendo com essa doença.

Este é o alcance da hiper-
tensão. Um mal que está entre 
nós, na nossa família, no nosso 
trabalho e, talvez, em nós mes-
mos. E os casos de hipertensão 
têm aumentado cada vez mais. 
Isso porque vivemos em um 
mundo no qual há cada vez mais 
pressão: crise econômica, violên-
cia, congestionamentos, notícias 
ruins... Para aliviar o peso dessa 
pressão, costumamos exagerar 
na bebida ou fumarmos acre-
ditando que isso irá nos relaxar. 
Nossa alimentação costuma ter 
uma grande quantidade de sal 
e aditivos químicos que fazem 
com que a pressão arterial se 
eleve. E na correria da vida atual 
sobra muito pouco tempo para 
nos exercitarmos fisicamente, 
termos uma vida calma e pra-
zerosa, fazermos coisas que de 
fato gostamos.

Neste próximo domingo, dia 
7, é o Dia Mundial da Saúde, e 
o tema destacado pela Organi-
zação Mundial de Saúde neste 
ano é o da hipertensão arterial, 
mal que assola cerca de uma 

em cada três pessoas no mun-
do. Essa proporção da doença 
também está presente entre os 
brasileiros. A hipertensão ou 
pressão alta aumenta o risco 
de infarto, acidente vascular 
cerebral (AVC) e insuficiência 
renal. Se deixada sem controle, 

a pressão alta pode também 
causar cegueira, irregularidades 
do batimento cardíaco e insufi-
ciência cardíaca.

Mas a boa notícia é que a 
hipertensão pode ser prevenida 
e tratada, o que pode diminuir 
bastante a chance da ocor-

rência dessas complicações.  
Para evitá-la, é recomendável 
reduzir o consumo de sal, evi-
tar o uso abusivo de álcool e o 
uso do cigarro, consumir uma 
dieta mais balanceada e fazer 
uma atividade física regular e 
manter um peso saudável.

O CHM (Centro Hospitalar 
Municipal) de Santo André, 
originário da antiga Santa Casa, 
de 1911, e hoje porta de en-
trada dos casos de urgência e 
emergência do município, am-
pliará os leitos da UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) adulto. 
Dos 17 atuais para pacientes 
potencialmente graves acima 
de 18 anos, o espaço dobrará 
sua capacidade com a criação 
de mais 17, que totalizarão 34 
leitos. Com a reforma em fase 
final de execução, a previsão 
de entrega é 30 de abril, mês 
de aniversário da cidade, e 
contempla o programa de 100 
dias do atual governo.

Além da ampliação dos leitos 
nível 2 credenciados pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde), a UTI, 
que funciona no terceiro andar 
do hospital, passa por readequa-
ção física, desde troca de piso 
e pintura até total substituição 
da partes elétrica e hidráulica. 
O investimento é de R$ 2,150 
milhões, sendo R$ 2 milhões em 
equipamentos e R$ 150 mil da 
reforma, recursos do Fundo Mu-
nicipal de Saúde. O sistema de 

Centro Hospitalar Municipal dobrará
capacidade de leitos da UTI adulto

Ampliação do número de leitos na UTI é uma das principais necessidades na saúde

ventilação do prédio, por meio 
do aparelho de ar condicionado 
central, instalado para funcio-
namento nos setores fechados, 
como o centro cirúrgico e a UTI, 
também passa por conserto – há 
pelo menos 15 anos ficou desa-
tivado – o custo da remodelação 
é de R$ 265 mil e manutenção 
mensal de R$ 20 mil. A cozinha, 
de uso exclusivo dos funcioná-
rios e colaboradores, também 

está sendo reformada. “São 
serviços que não aparecem para 
a população, mas são fundamen-
tais para o funcionamento pleno 
do hospital”, afirmou o secretá-
rio de Saúde, o médico Homero 
Nepomuceno Duarte.

Além da adequação do es-
paço físico, novos equipamen-
tos estão sendo comprados 
e integrarão a UTI do Centro 
Hospital Municipal, como moni-

tores multiparâmetros, moder-
nos respiradores e duas centrais 
de monitorização de pacientes 
e vigilância 24 horas.

A Secretaria de Saúde tam-
bém solicitou recursos para 
mais três leitos da UTI pediá-
trica, ala localizada no segundo 
andar. O CHM possui 207 leitos 
oficiais e 24 complementares 
(17 de UTI adulto, seis de UTI 
infantil e um isolamento).

Além da adequação do espaço físico, novos equipamentos estão sendo comprados e integrarão a UTI

PMSA



Edição do festival de música vai acontecer de 13 a 22 de setembro na Cidade do Rock
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Liga de Futebol inicia as competições do
primeiro semestre em São Caetano

Jogos da categoria Principal movimentam os estádios distritais de São Caetano
A Liga Sancaetanense de Fute-

bol inicia as competições do pri-
meiro semestre com as categorias 
principal e juniores.  Neste ano, o 
campeonato movimentará o var-
zeanismo da cidade em disputas 
que envolverão 59 equipes. São 
21 clubes participantes da cate-
goria principal, 12 da juniores (até 
20 anos, que começará dia 21), 14 
da dentão e 12 da dente de leite. 
As partidas das duas primeiras 
faixas serão realizadas sempre 
aos domingos, enquanto que as 
menores aos sábados.

A principal novidade para 
a edição 2013 do Amador é a 
implementação do sistema de 
rebaixamento na categoria prin-
cipal. Assim, apenas os seis pri-
meiros colocados de cada chave 
permanecerão na elite do futebol 
sancaetanense no ano que vem. 
Os quatro últimos integrantes do 
grupo A (que possui dez times) e 
os cinco últimos do grupo B (com 
11 equipes) serão rebaixados.

Lazinho, presidente da Liga 
Sancaetanense de Futebol, ava-
lia que a mudança trará mais 
equilíbrio e emoção ao campeo-
nato. “Aumenta o dinamismo e 
o acirramento. Se um time não 
tiver mais chances de classifica-
ção à segunda fase, ainda assim 
lutará para não cair”.

Na segunda fase, os quatro 
primeiros colocados do grupo A 
enfrentam os quatro melhores 
da chave B. As quatro equipes 
que somaram mais pontos avan-
çam às semifinais. A grande final 
está marcada para 28 de julho, 
dia do aniversário de 136 anos 
de São Caetano do Sul.

Jogos - Domingo, dia 07, acon-
tecem às partidas da categoria 
principal. No Estádio “Roberto 
Righetto” (campo do Jabaquara), 
a partir das 9 horas: CREUA x 

União N. Gerty e logo após Jaba-
quara x AEED. No Estádio “Victó-
rio Dall´Mas” (campo do Santa 
Maria), a partir das 9 horas: Inter-
nacional x Flamengo e logo após 
jogam Santa Maria x Luiz Gama. 
No Estádio “Luiz Baraldi” (campo 
do Gisela), a partir das 9 horas: 
Padre Cícero x Unidos FC e após 
jogam Gisela x Em Cima da Hora. 
No Estádio “Carlos Joel Nelly” 
(campo do Sete de Setembro), 
a partir das 9 horas: América do 
Sul x Nacional e após Sete de Se-
tembro x F.M.F. No Estádio “José 
Tortorello” (campo do Águias), a 
partir das 9 horas: Metalúrgicos x 
Alvi Celeste e após se enfrentam 
Águias de Nova Gerty x Barcelona. 
Não haverá jogos da categoria 
Juniores neste final de semana.

A final do Campeonato de Futebol Amador está marcada para 28 de julho, data do aniversário de São Caetano

Mais de 546 mil ingressos 
para os jogos da Copa das Con-
federações, que será realizada 
no Brasil neste ano, já foram 
vendidos por meio do site da 
Federação Internacional de 
Futebol (Fifa), o que representa 
um recorde de vendas anteci-
padas, segundo a organizadora 
do torneio. Esta terceira fase de 
comercialização de entradas vai 
até o domingo (7).

A Fifa disponibilizou, até 
agora 852.841 ingressos. Serão 
17 jogos a serem realizados em 
seis estádios, incluindo a parti-
da final, no Maracanã.

Para o diretor de Marketing 
da Fifa, Thierry Weil, os números 
demonstram como está sendo 
aguardado o evento, que nesta 
edição terá participação de qua-
tro campeões mundiais, “espe-
cialmente pelos fãs e residentes 

locais, que estão ansiosos por 
vivenciar a ação ao vivo”.

Por enquanto, os bilhetes 
podem ser solicitados exclu-
sivamente online, por meio 
do endereço  www.FIFA.com/
ingressos.

Mais  informações  so -
bre os  ingressos  podem 
ser solicitadas pelo e-mail: 
enquiries@2013FTC.com ou 
pelo telefone 0300 0212014.

Fifa registra recorde de venda para
a Copa das Confederações 2013

Terceira fase da venda antecipada de ingressos termina dia 7

Estão abertas as inscrições 
para a primeira etapa do pro-
grama Bolsa-Atleta, do Minis-
tério do Esporte, referentes 
ao exercício 2013. A etapa é 
voltada para as modalidades 
que compõem o programa 
dos Jogos Olímpicos e Parao-
límpicos. As inscrições têm 
como base os resultados es-
portivos de 2012. Esta será a 
segunda lista de beneficiados 
a ser paga em 2013, o que 
garante a equivalência do 
pagamento ao desempenho 
esportivo do ano anterior.

As inscrições devem ser 
feitas pelo portal do Minis-
tério até o dia 25 de abril, no 
endereçohttp://www.esporte.
gov.br/snear/bolsaAtleta/. 
Após o cadastro, os esportistas 
terão 30 dias para enviar ao 
ministério a documentação 
exigida. A lista de documentos 
necessários está disponível na 
página da pasta e no artigo 5º 
da Portaria 164/2011.

Bolsa Atleta 

Desde quinta-feira, dia 4,  a 
CVC começou a comercializar 
com exclusividade, em todo o 
Brasil, os pacotes de viagens 
para a edição do Rock in Rio 
2013, que vai acontecer de 13 
a 22 de setembro na Cidade do 
Rock, no Rio de Janeiro.

Pacotes com ingressos cus-
tam a partir de R$ 720 por 
pessoa e estão disponíveis so-
mente nos agentes exclusivos e 
credenciados CVC. Entre outras 
comodidades, clientes CVC te-
rão acesso facilitado e exclusivo 
à cidade do rock, acompanha-
mento de guia e parcelamento 
em até 10x sem juros.

Outras informações da pro-
gramação de roteiros em www.
cvc.com.br/rockinrio ou através 
do e-mail rockinrio2013@cvc.
com.br. Sobre o Rock in Rio em 
http://rockinrio.com/rio/.

CVC inicia venda de pacotes com
ingressos para o Rock in Rio 2013

A banda inglesa Iron Maiden vai se apresentar no dia 22 de setembro encerrando o festival

A Secretaria Municipal de 
Cultura de São Caetano do 
Sul apresenta neste domingo 
(07/04), às 16h, no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho 
(Alameda Conde de Porto 
Alegre, 840 – Bairro Santa 
Maria) a peça infantil Ben 
10 e a batalha pelo Omnitrix.

A estória é uma aventura 
eletrizante e conta o início da 
aventura de Ben, quando en-
contra o Omnitrix - o relógio 
especial que permite que o 
garoto se transforme em dez 
diferentes alienígenas, como 
o Chama e o 4 Braços, com 
poderes surpreendentes. A 
peça ainda trata do amor en-
tre a família, com o avô Max 
e seus netos Ben e Gwen.

Os ingressos custam R$ 
40 (inteira) e R$ 20 (meia). 
Estão à venda na bilheteria 
do teatro das 14h às 19h e, 
no dia do evento, a partir das 
10h. A duração do espetácu-
lo é de 50 minutos. 

Ben 10

São Caetano recebe Noite de Improviso
O Teatro Paulo Machado 

de Carvalho (Alameda Conde 
de Porto Alegre, 840 – Bairro 
Santa Maria) recebe o espetá-
culo Noite de Improviso, neste 
sábado (6/4), a partir das 21h. 
Com Marco Gonçalves, Marcio 
Ballas e Guilherme Tomé, o 
projeto leva ao palco cenas 
de curta duração, através de 
jogos e desafios passados 
aos atores por um mestre de 

cerimônias e pela plateia, que 
presencia a criação de um es-
petáculo sempre inédito. Tra-
zido pela Secretaria Municipal 
de Cultura da Prefeitura de São 
Caetano do Sul, a classificação 
é de 14 anos. 

O diretor artístico é Márcio 
Ballas, com assistência de Gui-
lherme Tomé e coordenação 
geral de João Carlos Paciello Jr. 
Os ingressos custam R$50 (in-

teira), R$30 (antecipado – até 
um dia antes do espetáculo) 
e R$25 (meia e promocional, 
para Clientes Porto Seguro, 
clientes CA Produções e para 
quem apresentar anúncios de 
jornais na compra dos ingres-
sos). Estão à venda na bilhete-
ria do teatro, das 14h às 19h. 
A duração do espetáculo é de 
70 minutos. Mais informações 
pelo telefone 2093-3176.

Divulgação

Divulgação

Alexandre Yort
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Plano de gestão do lixo de São Caetano
recebe contribuições da população

Moradores da cidade fizeram comentários e sugestões que serão agregados ao plano
O Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos 
(PMGIRS) de São Caetano do 
Sul recebeu contribuições da 
população sulsancaetanense, 
na última terça-feira (2/4), no 
Teatro Santos Dumont, durante a 
2ª Conferência Pública realizada 
pelo Departamento de Água e 
Esgoto (DAE) e pela Prefeitura. 
Também foram enviadas outras 
várias colaborações on-line pelo 
site oficial da Consulta Pública. 

O PMGIRS apresentado 
encontra-se em fase final de 
elaboração. O objetivo foi expor 
o diagnóstico da atual situação 
e as ações a fim de indicar o 
planejamento para os próximos 
20 anos sobre a responsabi-
lidade compartilhada do lixo 
gerado na cidade, atendendo 

todas as obrigações legais e 
visando garantir a eficiente 
segregação, acondicionamento, 
coleta, transporte, reciclagem, 
reaproveitamento, tratamento 
e destinação final adequada 
dos resíduos sólidos advindos 
das mais variadas fontes. 

Acompanhando a 2ª Con-
ferência Pública, o prefeito de 
São Caetano, Paulo Pinheiro, 
ressaltou que já está em con-
versações com São Bernardo 
e Mauá a fim de viabilizar pro-
jetos integrados. “Carecemos 
de áreas para implantação de 
iniciativas. Por isso, estamos 
em tratativas avançadas no que 
diz respeito ao destino dos re-
síduos sólidos. Vamos cumprir 
a lei destinando nosso lixo de 
maneira adequada”, concluiu.

Paulo Pinheiro ressaltou que já está em tratativas com São Bernardo e Mauá

Capacitação contínua para 
a assistência à saúde cada vez 
melhor e mais segura. É com 
esse objetivo que a área de 
Gestão de Pessoas do Hospital 
da Mulher de Santo André man-
tém treinamento permanente 
voltado aos enfermeiros. O 
Programa de Desenvolvimento 
de Enfermeiros (PDE) foi criado 
para ser um instrumento cujo 
principal objetivo é orientar e 
impulsionar o crescimento dos 
profissionais da instituição. 

Todo o setor de enferma-
gem da instituição integrará 
o programa. Os treinamentos 
têm carga horária de 10h e 
duram em média cinco meses. 
“Trabalhamos com programa 
pedagógico, que alia atividades 
teóricas e práticas.”, explica 
Rosa Maria Pinto de Aguiar, 
superintendente do hospital.

Além de contribuir para a me-
lhoria da assistência no setor de 
atuação, o enfermeiro referência 
pode ser acionado para auxiliar 

outras áreas. “Isso ajuda não só 
na assistência diária, mas também 
promove o envolvimento dos pro-
fissionais na análise de processos 
de trabalho e melhorias. Como 
resultado, todos são beneficia-
dos. O enfermeiro ganha com 
maior desenvolvimento pessoal, 
profissional, enquanto o hospital 
e os clientes são favorecidos por 
melhorias na qualidade e segu-
rança da assistência”, avalia Sonia 
Arceno, diretora de enfermagem 
do Hospital da Mulher.

Hospital da Mulher capacita seus enfermeiros
Programa da área de Desenvolvimento de Enfermagem busca ampliar conhecimento e melhorar qualidade 

Estão abertas as inscri-
ções para o projeto Bolsa 
Universidade, executado 
pela Fundação para o De-
senvolvimento da Educação 
(FDE), órgão vinculado à Se-
cretaria da Educação do Es-
tado de São Paulo. Ao todo, 
serão disponibilizadas 7.957 
vagas para universitários 
interessados em atuar como 
educadores do programa 
Escola da Família em escolas 
públicas de todo o Estado. 

Para se candidatar é pre-
ciso estar regularmente ma-
triculado em uma instituição 
de ensino superior convenia-
da ao programa, não receber 
outra bolsa, financiamento 
ou similar, proveniente de 
recursos públicos e ter dispo-
nibilidade para atuar como 
educador universitário aos 
finais de semana. 

O prazo para inscrições 
vai até o próximo dia 12. Os 
interessados devem acessar 
o site http://escoladafamilia.
fde.sp.gov.br

BoLSA
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