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O Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas de 2013 do
prefeito Paulo Pinheiro. O órgão
responsável pela análise dos atos
administrativos das Prefeituras
reconheceu a diminuição da dívida herdada da gestão anterior.

As crianças atendidas no
Ambulatório de Oncologia Pediátrica da Faculdade de Medicina do ABC, estão prestes
a ganhar um novo espaço. A
antiga sala de quimioterapia
dará lugar à Quimioteca.

Ponte dos Espiões é um
suspense que conta a história
de James Donovan, um advogado de créditos de seguros do
Brooklyn que tem uma tarefa
quase impossível: a libertação
de um piloto americano.
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Prefeito Paulo Pinheiro entrega
nova frota de veículos para a Saúde
A Prefeitura de São Caetano
do Sul entregou no domingo
(18/10), a nova e ampliada
frota de veículos da Saúde.
São dez ambulâncias, quatro
vans operacionais adaptadas
para o transporte de pessoas
com deficiência ou restrições
de locomoção, um microônibus
para levar e buscar pacientes da
cidade até o Hospital Estadual
Mário Covas, em Santo André,
e duas caminhonetes de carga
para a retirada de lixo especial.
A iniciativa faz parte do Programa Saúde Pra Você – Cuidar
Para o Futuro, lançado este mês,
para impulsionar a qualidade
dos serviços de Saúde prestados
aos moradores. Página 3
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Prefeito com integrante da equipe do SAMU

No total, Prefeitura entregou 17 novos veículos para a Saúde

Poupatempo completa 18 anos e
inicia novos serviços eletrônicos
O programa Poupatempo,
criado para desburocratizar a
vida dos cidadãos que precisam de serviços públicos em
São Paulo, completa 18 anos
neste mês de outubro com
460 milhões de atendimentos
já realizados. O número representa mais de duas vezes a
população brasileira, estimada
em 204,8 milhões de habitantes. O programa entra agora em
uma nova fase que terá como
prioridade os serviços eletrônicos prestados pela internet ou
aplicativos para celulares, além
de totens de autoatendimento.
Página 4

Divulgação
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Peças infantis
são destaques do
fim de semana
Para aguçar a curiosidade
e a imaginação da criançada, a
Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Caetano promove
um fim de semana recheado de
peças infantis. Com linguagens
diferentes, os espetáculos prometem uma viagem para onde
os pequenos poderão sonhar
com um mundo paralelo, bem
diferente e mais divertido. As
encenações vão desde clássicos
e até remontagens mais atuais.
Página 5

Uma Princesa Diferente, no Teatro Santos Dumont

Poupatempo tem hoje 66 unidades que trabalham de segunda a sábado

São Caetano
distribui tablets
para estudantes
A Prefeitura de São Caetano
do Sul distribuiu na noite de
segunda-feira (19/10), tablets a
869 estudantes que concluíram
o 9º ano do Ensino Fundamental nas escolas municipais em
2014. “Essa entrega é o cumprimento de uma promessa que
fizemos aos estudantes. Eles estão recebendo gratuitamente os
tablets para fazerem o máximo
proveito da tecnologia em seus
estudos", disse Paulo Pinheiro.
Página 6
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Prefeito realizou a entrega simbólica de alguns dos 869 tablets

28 de outubro
Parabéns a todos os servidores
públicos que exercem com
dignidade a sua profissão.
paulo bottura

Presidente da Câmara de São Caetano do Sul

24 de outubro
Parabenizamos nossos líderes Autonomistas
pelos 67 anos de Autonomia e
desejar que os sonhos de progresso e
prosperidade continuem a fazer
a grandeza de São Caetano do Sul.

VIPE - VIAÇÃO PADRE EUSTÁQUIO LTDA
Central de Atendimento - 3296-1800
www.vpadreeustaquio.com.br
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Câmara de São Caetano
vota reajuste do IPTU
CMSCS

Gica, Darci, Suely e Pinheiro juntam forças no PMDB

Suely Nogueira e Darci Silvério também aderiram ao
projeto de reeleição de Paulo Pinheiro. Ambos se filiaram ao
PMDB na noite de quarta-feira, dia 21, na Assinpos. O prefeito Paulo Pinheiro e a presidente do PMDB de São Caetano,
Gislaine Pinheiro, abonaram as fichas de filiação dos novos
correligionários. Com isso, o grupo que pretende reconduzir
Pinheiro ao Paço de São Caetano ganha ainda mais força.

Câmara deverá apreciar projetos do Executivo na próxima sessão

Editorial

Investimento em Saúde é essencial
O sistema público de saúde dificilmente conseguirá atender todas as
demandas da população. A falta de
recursos frente a uma medicina cada
vez mais moderna, e cara, é o principal argumento dos especialistas para
justificar a defasagem na atenção à
saúde pública. Da mesma forma, os
gestores municipais destacam sempre
as dificuldades em oferecer serviços
de qualidade, principalmente pelo aumento significativo do custeio no setor.
Resumindo: a gestão da saúde está cada
vez mais complexa, com um gargalo
difícil de ser solucionado.
Diante desse retrato da saúde é vital
que os gestores sejam criativos e apresentem projetos e programas inovadores para atender de forma satisfatória
os usuários do sistema público. Assim,
torna-se primordial o planejamento e
a execução das ações de Governo, de
forma que os serviços sejam otimizados

e os recursos investidos corretamente. Se
o cenário não é dos melhores, também
é preciso destacar que as administrações
municipais, mesmo com recursos e repasses cada vez menores, acabam assumindo funções e serviços que caberiam
a outras esferas de Governo. E a responsabilidade recai sempre nos municípios.
E o que fazer diante dessa realidade?
Enfrentar, já que não é possível fugir
dela. E um bom exemplo vem, novamente, de São Caetano do Sul, onde a
administração municipal anunciou, no
mês de outubro, o Programa Saúde Pra
Você – Cuidar Para o Futuro, uma pacote
com 12 ações na área. As medidas têm
como objetivo a modernização, inovação e ampliação do acesso ao Sistema
de Saúde Pública Municipal.
Destaca-se, os investimentos no
Programa Terceiro Turno nas Unidades
Básicas de Saúde (UBSs), os mutirões de
saúde, a abertura da Farmácia no Par-

que Chico Mendes e a entrega de nova
frota de veículos. A abertura das UBSs
no período noturno já trouxe resultados
significativos para o sistema de saúde e
para a população. Dados da Secretaria de
Saúde mostram uma diminuição de 25%
na procura dos moradores pelo pronto-socorro, desafogando os atendimentos.
Outra ação importante é o Especialista Perto de Você, com a oferta de consultas médicas nas cinco especialidades
de maior demanda na rede municipal:
Dermatologia, Cardiologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia e Obstetrícia e
Neurologia e Neurocirurgia.
Outras ações e aquisições de equipamentos fazem parte do Programa lançado
pela Prefeitura de São Caetano do Sul.
Evidente que os problemas não serão solucionados em sua totalidade, mas é preciso
reconhecer que são medidas importantes
para que a população tenha um atendimento cada vez melhor na área de saúde.

São Caetano comemora Semana da Autonomia
A Câmara de São Caetano do Sul celebrou na última
terça-feira, 20, a Semana da
Autonomia Municipal, prestando homenagens aos líderes
autonomistas que promoveram
a emancipação de São Caetano
do Sul. O ato solene contou com
a presença dos líderes autonomistas Mário Dal’Mas, Desirèe
Malateaux Neto e Mário Porfírio Rodrigues.
Em sua fala, o presidente da
Casa, vereador Paulo Bottura,
destacou a luta e a importância

do movimento autonomista.
Representando os líderes
autonomistas, Mário Dal’Mas
traçou um panorama histórico
de São Caetano do Sul, desde os
seus primórdios, lembrando do
movimento e da importância
do Jornal de São Caetano para
o movimento e os bastidores
do surgimento do movimento
autonomista. “O movimento
épico autonomista girou em
torno do plebiscito, que é uma
escolha do povo pelo voto”,
destacou o líder autonomista.

Arquivo

Paulo Bottura com o autonomista Mário Dal´Mas

Contas do prefeito Paulo Pinheiro,
de 2013, são aprovadas pelo TCE
Robson Almeida

Prefeito Paulo Pinheiro durante coletiva com a imprensa

O Tribunal de Contas do
Estado (TCE) aprovou as contas de 2013, primeiro ano
do mandato do prefeito de
São Caetano, Paulo Pinheiro
(PMDB). O órgão responsável
para análises dos atos administrativo das Prefeituras
reconheceu a diminuição de

déficit da dívida herdada da
gestão anterior.
O Tribunal informou que
os demonstrativos contábeis
apontaram um superávit de
R$ 56,7 milhões. De acordo
com o TCE, Pinheiro conseguiu
reverter a situação deficitária
de 33,58% (R$ 227,6 milhões)

Expediente
Editora de Jornais e Revistas AF Ltda-ME

em 2012, último ano do governo de José Auricchio Júnior,
caindo para R$ 155,3 milhões
em 2013.
“Tais resultados demonstram que a atual gestão buscou
o equilíbrio das contas, ainda
assim é necessário que o prefeito continue envidando esforços
para que produza superávit fiscal a fim de diminuir o endividamento municipal”, despachou o
TCE. Pelo parecer do Tribunal de
Contas, Paulo Pinheiro aplicou
32,85% no ensino. A legislação
federal determina um investimento de, no mínimo, 25% na
Educação. Na Saúde, o peemedebista investiu 21,35%. A lei
determina 15%.
Com relação à folha de
pagamento dos servidores,
o prefeito gastou 45,06% da
receita corrente líquida. Pela
Lei de Responsabilidade Fiscal,
o limite prudencial é de 51,3%,

podendo chegar a 54%, mas já
com restrições da Corte.
Nova derrota - O ex-prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), perdeu
mais uma ação na Justiça. O
tucano tentou cancelar novamente a sessão ordinária da
Câmara, realizada em agosto,
que o tornou inelegível após
votação de parecer do TCE
(Tribunal de Contas do Estado). Auricchio argumentou
que não teve direito à defesa,
o que foi rejeitada pela juíza da
1ª Vara cível do Fórum de São
Caetano, Paula Mareie Kenno.
Na sentença, a juíza indeferiu mandado de segurança
e despachou pela extinção
do processo; além disso, o ex-prefeito terá que arcar com as
custas e despesas processuais.
O tucano poderá recorrer da
sentença junto ao TJ (Tribunal
de Justiça do Estado).

Falácia
Os gastos com o funcionamento dos legislativos são sempre alvos
de críticas e discussões.
E, invariavelmente, são
apresentadas “soluções”
para cortar despesas, como
corte de verba de gabinete,
diminuição do número de
assessores e, até mesmo,
redução de cadeiras ou
salários dos vereadores.
Em tempos de crise, todas
as alternativas poderiam
ser adotadas e teriam,
certamente, o apoio da
população. O que não dá
para entender é que alguns
políticos “iluminados” só
apresentem essas propostas quando se aproxima o
período eleitoral. Propor
redução de salários ou de
vereadores faltando menos
de um ano para a eleição é
querer jogar para torcida,
como se diz popularmente.
Querem enganar a quem?
O eleitor, certamente, não
cairá nessa conversa. Esse
é mais um daqueles temas
que, passada as eleições,
ninguém mais fala.

Aprovadas
O ex-vereador de São
Caetano do Sul, Gilberto
Costa (PEN) divulgou mais
uma nota sobre a aprovação das suas contas, referentes à eleição para deputado federal em 2014.
Sua Prestação de Contas
Eleitorais foi aprovada
por unanimidade e sem
ressalvas pelo Tribunal
Regional Eleitoral de São
Paulo (TRE-SP) e pela Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) e, agora, está
disponível para consulta
e referência no Gabinete
do Juiz do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Costa
destaca o trabalho da sua
esposa Marcela Facundo,
responsável pela administração financeira e gestão
política da sua carreira e
do Professor e Advogado
Michel Stamatopoulos,
que cuida dos assuntos
jurídicos do partido. Marcela é Primeira-Secretária
e Coordenadora Geral do
PEN Mulher. Michel exerce
o cargo de Secretário-Geral.

Reforço
O empresário Valderi
Pinto de Sousa, mais conhecido como Meia do Açougue, assinou ficha de filiação
no Partido Progressista (PP),
de São Caetano do Sul, e vai
reforçar o grupo que apoia a
reeleição do prefeito Paulo
Pinheiro. Meia é suplente de
vereador e chegou a ocupar
uma cadeira na Câmara na
atual legislatura, durante
licença do vereador Beto
Vidoski (PSDB).

Cadeira
O vereador Beto Vidoski (PSDB) pediu licença na
Câmara Municipal para
tratar de assuntos particulares. Esse é o terceiro
pedido do parlamentar no
atual mandato. O suplente
Daniel Córdoba assume a
cadeira pela segunda vez.
Vidoski, que também é
presidente do Diretório
Municipal do partido, já
declarou, em outras oportunidades, que o afastamento temporário faz
parte do seu compromisso
de dar oportunidade aos
suplentes no Legislativo.

Mudança
Com a alteração do prazo
para filiação partidária para
o mês de abril e a “janela”
para que os detentores de
mandato possam mudar
de partido, as articulações
e mudanças de siglas continuam à todo vapor na
região. Algumas são previsíveis, outras causam estranheza e, até mesmo,
surpresa. Outras, podem
até deixar mágoas, como
aconteceu recentemente
em São Caetano do Sul. Comentários de bastidor dão
conta que a saída de pré-candidato a vereador, com
bom trânsito no gabinete
do prefeito, não foi bem
“digerida”. Os mais exaltados falam até em “traição”
ao grupo do atual prefeito.

Crescimento
O vereador Chico Bento
(PP), de São Caetano do
Sul, está empolgado com
a reestruturação do seu
partido e com as novas filiações. Desde que mudou
a direção da sigla na cidade, o Partido Progressista
vem atraindo diversas
lideranças políticas do município. A expectativa é de
que o PP consiga formar
um grupo forte para eleições do próximo ano, com
chances de eleger até três
vereadores. Atualmente o
partido conta com apenas
um vereador, o próprio
Chico Bento.
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A Câmara de São Caetano
do Sul votará, na terça-feira,
dia 27/10, projeto da Prefeitura sobre o reajuste de 9,49% no
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). O índice da correção é a inflação dos últimos
12 meses. Outro projeto em
pauta versa sobre o parcelamento de impostos atrasados,
com desconto de multa e juros
para o devedor. No caso de pagamento à vista haverá perdão
de 100% de juros e honorários
advocatícios e, se o devedor
pagar em seis parcelas, terá
desconto de 80%.

aliança
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Roubos de veículos despencam 63,8%
com o Programa Cidade Segura
Os números são da Secretaria de Segurança Pública do Estado

SCS realiza
audiência
pública da Lei
Orçamentária
de 2016
A Prefeitura de São Caetano do Sul realizou na
quarta-feira (21/10), no
auditório do Departamento
de Água e Esgoto (DAE),
audiência pública para a
discussão da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2016.
A reunião contou com a participação de representantes
da Câmara Municipal e moradores, que puderam tirar
suas dúvidas em relação às
previsões de arrecadação
e gastos da administração
para o próximo ano.
O secretário municipal de
Fazenda, Jorge Alano Silveira
Garagorry, explicou que a
crise econômica nacional
tem reflexos nas contas públicas de 2015 e a situação
não deverá ser diferente em
2016. “As projeções são de
dificuldades na arrecadação
do ano que vem, por isso
estamos trabalhando com
uma previsão orçamentária
pés no chão.”
A previsão de receitas
apresentada na audiência
pública foi de pouco mais de
R$ 1 bilhão para 2016, num
aumento previsto de arrecadação de 4,6% em relação a
2015. A Lei Orçamentária
Anual (LOA) de São Caetano
ainda será enviada para avaliação da Câmara Municipal.

Os principais desafios das
forças de Segurança em São
Caetano do Sul registram
constantes e vertiginosas quedas desde que o prefeito Paulo
Pinheiro lançou o Programa
Cidade Segura (ousado pacote
de 16 ações no setor), em abril
de 2014. Na comparação de
setembro de 2013 (antes das
iniciativas entrarem em vigor)
com o mesmo mês deste ano,
os roubos de veículos despencaram 63,8% (de 80 para 29
casos). Os furtos de veículos
também recuaram para menos da metade: 55,3% (de 67
para 30). Os números são da
Secretaria de Segurança Pública do Estado.
O levantamento do órgão
estadual mostra ainda que todos
os crimes contra o patrimônio caíram em São Caetano no período.
Além das ocorrências envolvendo
veículos, os roubos de outros
bens ou pertences diminuíram
17,8% (de 118 casos 97) e os
furtos retraíram de 136 para 133.
Na comparação de setembro de 2015 com o mesmo mês
de 2014 (quando o Programa
Cidade Segura ainda estava em
fase de consolidação), também
há queda em todos os índices.
O furto de veículos despencou
53,9% (de 65 casos para 30); o

Alexandre Yort

Frota da Guarda Municipal de São Caetano foi ampliada

roubo de veículos recuou 29,5%
(de 36 para 29); o furto de outros bens ou pertences retraiu
26,5% (de 186 para 133) e o
roubo teve variação negativa
de 4% (de 101 para 97).
“Os números comprovam o
que já sentimos nas ruas. Com
planejamento, programas estratégicos e coragem, conseguimos reduzir consideravelmente
a violência em São Caetano”,
afirma Paulo Pinheiro, ao con-

Três mil mulheres são
atendidas em mutirão

Disque ajustes e
consertos de roupas

ATENDIMENTO
2ª a 6ª das
08 às 18 horas
Sábado das
08 às 13 horas

Barra simples,
original, italiana e a mão
Ajustes e reparos em geral

Rua Santo Antonio, 257
Centro - São Caetano
Telefone: 4226-4842
Com estacionamento
para clientes

combate ao crime, apesar de
esta ser uma responsabilidade
constitucional do Estado.
O Cidade Segura concentra
o maior pacote de investimentos da história da cidade na
Segurança. São obras, aparelhamento e execução de
programas estratégicos. Uma
engrenagem formada para
combater os criminosos de
forma enérgica e proteger os
moradores de São Caetano de

forma integral.
Entre os 16 itens estão a ampliação dos efetivos da Guarda
Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar. Neles a Prefeitura
paga para que guardas e policiais atuem em dias de folga,
respectivamente. Outro destaque é a renovação e ampliação
da frota da GCM, que em agosto
passou de 37 viaturas com pelo
menos cinco anos de uso para
50 zero-quilômetro.

Paulo Pinheiro entrega nova frota
de veículos para a Saúde

Alexandre Yort/PMSCS

Mulheres também receberam tratamento odontológico

Zig-Zag

siderar o Cidade Segura um
divisor de águas no setor. “Mas
não descansaremos enquanto
não reduzirmos ainda mais
estes índices.”
Em 2012, 30% da população
apontou a Segurança como o
maior problema de São Caetano do Sul. Agora a realidade é
outra. Com a ousadia, coragem
e inovação inseridas no Programa Cidade Segura, a Prefeitura
assumiu o protagonismo no

Mais de três mil moradoras
foram atendidas em 22 especialidades médicas no Mutirão
da Saúde da Mulher em alusão
ao Outubro Rosa, sexta edição
mensal do Programa Fila Zero
da Prefeitura de São Caetano do
Sul, realizado sábado (17/10), no
Hospital São Caetano. O objetivo
foi trabalhar a prevenção aos
diversos tipos de cânceres femininos. Somados todos os mutirões, já são aproximadamente
13 mil pacientes beneficiados
pela Secretaria de Saúde.
A próxima edição será dia
21/11 e dará atenção especial aos
homens, destacando na campanha Novembro Azul a importância
da prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de próstata e
outras doenças masculinas.
O prefeito Paulo Pinheiro ressaltou no evento que só neste ano

o Brasil registrou 57.000 novos
casos de câncer de mama. “São
Caetano tem 338 mulheres em
tratamento no município. Graças
ao serviço de exames preventivos
de mamografia, a maioria dos casos é diagnosticado precocemente. O Centro de Atenção Integral
à Saúde da Mulher (Caism), no
Bairro Fundação, faz em média
800 mamografias por mês. É um
serviço que a espera pelo exame
não passa de 15 dias, ou seja, não
há fila”, assegurou.
“A história do câncer pode
ser interrompida se o diagnóstico for promovido precocemente, o que significa para muitos
pacientes maior sobrevida ou
a cura. Lembre-se sempre de
fazer o autoexame, o exame
clínico e a mamografia”, alertou
a especialista de imagem da Fidi,
Sandra Sandrini.

Du Merlino

Prefeito Paulo Pinheiro entregou nova frota de veículos da Saúde

A Prefeitura de São Caetano
do Sul entregou no domingo
(18/10), em cerimônia na Avenida Presidente Kennedy, a
nova e ampliada frota de veículos da Saúde. São dez ambulâncias, quatro vans operacionais
adaptadas para o transporte
de pessoas com deficiência
ou restrições de locomoção,
um microônibus para levar e
buscar pacientes da cidade
até o Hospital Estadual Mário
Covas, em Santo André, e duas
caminhonetes de carga para a
retirada de lixo especial.
A iniciativa faz parte do Programa Saúde Pra Você – Cuidar
Para o Futuro, lançado este mês
pela Prefeitura para impulsionar
ainda mais a qualidade dos serviços de Saúde prestados aos moradores de São Caetano. “Com
estes novos veículos à disposição

da população, todos terão mais
conforto e o serviço ficará ainda
mais ágil. Nosso intuito é fazer a
Saúde de nossa cidade cada vez
melhor”, destacou o prefeito
Paulo Pinheiro.
Entre as ambulâncias entregues pela Prefeitura, são quatro
do tipo resgate, quatro do tipo
suporte básico e duas do tipo
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI). O secretário municipal
de Saúde, Jesus Adalberto Gutierrez, elogiou a iniciativa da
administração. “A chegada dos
novos veículos se soma às diversas ações na área da Saúde
promovidas graças ao grande
apoio do prefeito Paulo Pinheiro.
É uma satisfação ter estas novas
ambulâncias servindo aos moradores de São Caetano.”
O secretário municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

ou Mobilidade Reduzida, Thiago
Tortorello, celebrou a ampliação
da frota para moradores com deficiência. “As vans do Projeto Mover
são usadas no transporte dos
alunos de inclusão para a escola
e também de adultos com deficiência para consultas médicas
ou outras atividades agendadas
na cidade. Elas também levam
pacientes para a AACD, que tem
parceria com a Prefeitura.”
Ações - O pacote de 12 ações
do Programa Saúde Pra Você
– Cuidar Para o Futuro prevê a
modernização, inovação e ampliação do acesso ao Sistema de
Saúde Pública Municipal. Além
da nova frota da Saúde, são
investimentos no Programa Terceiro Turno nas Unidades Básicas
de Saúde (UBSs), três mutirões
de atendimento e um educativo,
além da Farmácia no Parque.

Plano de Contingenciamento para as chuvas de verão
São Caetano do Sul está
preparada para eliminar ou
minimizar eventuais prejuízos que possam ser causados pelas chuvas do próximo verão. Na segunda-feira
(19/10), o prefeito Paulo Pinheiro assinou o decreto nº
10.916, que institui o Plano
de Contingenciamento para
Alagamentos, Enchentes e

Inundações no município,
integrando diversos setores públicos nas ações de
enfrentamento às possíveis
ocorrências, recuperação de
áreas atingidas e restabelecimento da normalidade.
O Plano de Contingenciamento baliza a conduta operacional e define as atribuições de cada departamento

em situações de emergência.
É gerenciado pela Coordenadoria de Proteção e
Defesa Civil de São Caetano,
envolvendo secretarias municipais, autarquias, Corpo
de Bombeiros, Polícia Militar,
Núcleos Comunitários de
Proteção e Defesa Civil (Nupdecs), grupos de escoteiros
e órgãos estadual e nacional

de Defesa Civil.
Define, por exemplo, estratégias para a interdição
do trânsito e para preservar a integridade de moradores e de bens materiais
em eventuais emergências,
proporcionando atuação
sincronizada dos agentes
de trânsito, da Defesa Civil,
da Guarda Civil Municipal

(GCM), policiais militares e
outros. O Plano vigorará de
1º de dezembro deste ano a
15 de abril de 2016.
“O Plano de Contingenciamento ordena as ações
em casos de emergência e
entrosa as equipes, dando
mais celeridade e eficiência
ao atendimento às ocorrências e no socorro às eventuais

vítimas. São Caetano está
preparada para as chuvas de
verão”, atesta o coordenador
municipal de Defesa Civil,
Carlos Eduardo Barbi.
Os telefones para suporte
em situações de risco são
o 199, do Centro de Gerenciamento de Emergências, o
4224-1658 e o 4224-1758,
ambos da Defesa Civil.
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Medicina ABC inaugura Quimioteca
para crianças com câncer
Novas instalalações trarão mais conforto para pacientes e acompanhantes

Programa de
Trainee
Até 3 de novembro, estão
abertas as inscrições para o
Programa de Trainee 2016 da
Johnson & Johnson, que conta com 25 vagas distribuídas
entre as cidades de São Paulo e São José dos Campos. O
programa tem como objetivo
identificar jovens talentos
e investir em seu potencial
de desenvolvimento, acelerando sua performance
e proporcionando desafios
relevantes e crescentes. Para
isso, o Programa de Trainee
da Johnson & Johnson conta
com duração de dois anos e
mais um ano de acompanhamento pós-processo, com
oportunidades em diversas
áreas da empresa.
Para se candidatar, é preciso ter concluído a graduação entre dezembro de 2013
e dezembro de 2015, ter inglês fluente e disponibilidade para viagens e mudanças
de cidades. Para saber mais
ou se candidatar ao Programa de Trainees , acesse o site
www.jnjbrasil.com.br/carreiras ou o Facebook (facebook.
com/jnjcareersbrazil).

As crianças atendidas no
Ambulatório de Oncologia
Pediátrica da Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André,
estão prestes a ganhar espaço
moderno e ousado, que tornará
a assistência mais humanizada
tanto para os pacientes quanto
para os acompanhantes. A antiga sala de quimioterapia dará
lugar à Quimioteca, que será
inaugurada em 28 de outubro.
Trata-se de local com novas poltronas para quimioterapia com
tablets individuais, sistema de
ar-condicionado e piso especial
que previne contaminações,
entre outras novidades. A cerimônia de inauguração terá lugar no Anfiteatro do Prédio da
Dermatologia/Estética, às 10h,
com presenças confirmadas
dos prefeitos e dos secretários
de Saúde de Santo André e
São Caetano, respectivamente,
Carlos Grana e Homero Duarte, e Paulo Pinheiro e Jesus
Gutierrez.
Segundo o médico responsável pelo Ambulatório de Oncologia Pediátrica da FMABC,
Dr. Jairo Cartum, a ala de qui-

Divulgação FMABC

Quimioteca terá novas poltronas e tablets individuais para as crianças em tratamento

mioterapia é o “coração” do
serviço. “As crianças passam
boa parte do dia tomando quimioterapia nesse espaço. São 4
ou 5 horas que ficam ali, várias
vezes por semana. Precisávamos readequar esse espaço.
A transformação de uma ala

Colégio Termomecanica
faz processo seletivo

exclusivamente assistencial em
Quimioteca vai justamente ao
encontro da filosofia de humanização, em busca de oferecer
o melhor e mais adequado ambiente aos pacientes e familiares”, descreve o oncopediatra.
O projeto orçado em apro-

ximadamente R$ 100 mil foi
desenvolvido voluntariamente
pela designer de interiores Maximira Durigan. Grande parte do
investimento necessário para
viabilizar a Quimioteca – R$
92 mil – foi arrecadada por um
grupo de empresários da região

do ABC, que realiza anualmente
o Arraiá dos Amigos Solidários.
Além do empresariado, a Quimioteca da Medicina ABC conta
com investimento e apoio da
Associação de Voluntárias para
o Combate ao Câncer do ABC,
a AVCC .

Poupatempo completa 18 anos e
inicia novos serviços eletrônicos

Divulgação

Divulgação Poupatempo

Emprego
A Atento abre 378 oportunidades de empregos para
o cargo de Operador. Destas,
108 vagas são para Santo
André e 270 vagas para São
Bernardo do Campo. Vale
destacar que a Atento não
exige experiência para o
cargo, proporcionando aos
candidatos a oportunidade
de aprender e desenvolver
carreira em uma multinacional com presença em
14 países. Os interessados
devem ter segundo grau
completo, bom vocabulário,
boa dicção, fluência verbal,
desenvoltura no relacionamento interpessoal, dinamismo, conhecimentos de
informática e habilidade em
digitação. Para candidatar-se,
devem se cadastrar no site:
www.atento.com.br, enviar
um e-mail com o CV para recrutamentoselecao@atento.
com.br ou entrar em contato
pelo telefone 0800 771 4014.

As inscrições para a Educação Infantil são gratuitas

O Colégio Termomecanica,
instituição de ensino gratuita
mantida pela Fundação Salvador Arena, realiza processo
seletivo para 2016 com 238
vagas distribuídas para o ensino
infantil, médio e técnico. Os detalhes do processo seletivo para
cada etapa da educação básica
estão disponíveis no site www.
colegiotermomecanica.com.br.
Os aprovados terão direito,
além da educação gratuita, a
alimentação dentro do período
escolar, primeiro uniforme, material didático e parte do material
escolar. Metade das vagas será
destinada a candidatos cuja renda bruta mensal familiar, per capita, não exceda 1,5 (um e meio)
salário mínimo nacional vigente.
Neste caso, os interessados

devem se inscrever para vagas
sociais e, sendo aprovados, comprovar o perfil socioeconômico
no ato da matrícula.
Projetado na década de 70
como escola-modelo no Brasil
e fundado em 1989, o Colégio
Termomecanica investe quase
R$ 20 mil por ano por aluno, volume semelhante ao orçamento
gasto por governos do Canadá e
Japão com seus alunos.
Educação Infantil: inscrições até as 16 horas do dia
30/10 no site www.colegiotermomecanica.com.br. Ensino
Médio: inscrições até as 16
horas do dia 30/10 no site
www.consesp.com.br. Técnico
em Metalurgia: inscrições até
as 16 horas do dia 13/11 no
site www.consesp.com.br.

Óptica Baraldi

Desde
1972

Laboratório Próprio

4224-5057 - 4229-5522

Traga este
anúncio e ganhe

10%

Condições Especiais
de pagamento para
a Terceira Idade

de desconto

opticabaraldi@gmail.com

• Aviamos receitas médicas
• Lentes de Contato
• Trabalhamos com todos os tipos de armações e lentes
Rua Baraldi, 752 | Centro | São Caetano do Sul

Poupatempo tem cerca de 170 mil atendimentos diários

O programa Poupatempo,
criado para desburocratizar a
vida dos cidadãos que precisam
de serviços públicos em São
Paulo, completa 18 anos neste
mês de outubro com 460 milhões de atendimentos já realizados. O número representa
mais de duas vezes a população
brasileira, estimada em 204,8
milhões de habitantes.
Após dobrar de tamanho
desde o início do ano passado,
o programa entra agora em
uma nova fase que terá como
prioridade os serviços eletrônicos prestados pela internet
ou aplicativos para celulares,
além de totens de autoatendimento e outras novidades
tecnológicas que permitem
facilitar ainda mais a vida dos

cidadãos, segundo o titular da
Subsecretaria de Tecnologia
e Serviços ao Cidadão, Júlio
Semeghini.
“Com as novas tecnologias
hoje existentes, vamos poupar
cada vez mais o tempo dos
cidadãos”, acrescenta Semeghini, que foi um dos criadores
do programa na gestão do ex-governador Mário Covas, em
1997, quando era presidente da
Prodesp, empresa de tecnologia
da informação do governo do
Estado de São Paulo que administra o programa Poupatempo.
Atualmente, o Poupatempo
realiza cerca de 170 mil atendimentos por dia, 30 mil a mais
que no ano passado, quando
31 novas unidades foram inauguradas. Em 2015, mais três

postos foram abertos em Santo
André, Taboão da Serra e Itaquaquecetuba, e hoje o Poupatempo está em todas as regiões
administrativas do Estado.
Quem tem menos de 18
anos não sabe, mas antes do
Poupatempo a Carteira de
Identidade (RG) era tirada em
delegacias e a espera podia
demorar até três meses. Hoje
o serviço é agendado no dia
e hora escolhida pelo cidadão
e o documento pode ser recebido em casa em até cinco
dias. O agendamento pode ser
feito por um aplicativo no celular (SP Serviços), pelo portal
www.poupatempo.sp.gov.br
(também para outros serviços
eletrônicos) ou pelo disque
Poupatempo: 0800 772 36 33.

CER Águias de Nova Gerte
CERANG
São Caetano do Sul, 18 de outubro de 2015
Conforme estatuto social CER Águias de Nova Gerte, na forma do ARTIGO 53 do Código
Civil, ficam eleitos os seguintes membros a partir de 18 de outubro de 2015 para o mandato
de três anos.
Presidente do Conselho: Sérgio da Silva Neves. Vice-Presidente: Flávio Martins Rstom. 1º
Secretário: Josemar Bezerra Gomes. 2º Secretário: Edson Costa.
Conselho Fiscal: José Elóy de Oliveira, Gilson Alves Moreira, Geraldo Alves.
Comissão Sindicância: Wilson Rocha Viana, Sivanaldo José de Freire, Jaime Galdino de Lima
Diretoria Executiva: Presidente: Ronaldo Roberto Correa. Vice-Presidente: Sérgio Alexandre
Fernandes Alves.
Sérgio da Silva Neves - Presidente do Conselho
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Steven Spielberg e Tom Hanks fazem
nova parceria em filme sobre guerra
O longa metragem já é apontado como um dos melhores filmes indicados ao próximo Oscar
Divulgação

Cia Grite
de Teatro

Ana Paula Lazari

Ponte dos Espiões é um dramático suspense que conta a história de James Donovan, um advogado de créditos de seguros do Brooklyn que encontra-se no centro da Guerra Fria
Peça aborda redes sociais

A Universidade Municipal de São Caetano do
Sul (USCS) recebe até dia
08/11, no Teatro do Campus Barcelona (Av. Goiás,
3.400, Bairro Barcelona), a
peça “A felicidade segundo
os felizes”. A produção é da
Cia Grite de Teatro da USCS.
O título do espetáculo,
“A felicidade segundo os
felizes”, brinca com a percepção do comportamento
de todos nós diante das mídias sociais. Dizem que nos
mostramos extremamente
felizes, por todo o tempo,
nas mídias sociais, e que
os textos que se pode ler
nelas são frágeis e pueris.
Pois bem, o autor, pautado
por Eduardo Galeano em
“O Livro dos Abraços”, se
utiliza de diversos textos
publicados nas redes sociais
para construir seu panorama
pós-moderno de nossas
emoções e comportamento.
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (estudantes
e terceira idade). Telefone:
4239-3306.

Em plena Guerra Fria,
o advogado especializado
em seguros James Donovan
(Tom Hanks), aceita uma
tarefa muito diferente do
seu trabalho habitual: defender Rudolf Abel, um espião
soviético capturado pelos
americanos. Mesmo sem ter

experiência nesta área legal,
Donovan torna-se uma peça
central das negociações entre
os Estados Unidos e a União
Soviética, quando é enviado a
Berlim para fazer um acordo
para a troca de Abel por um
prisioneiro americano, capturado pelos inimigos. Dirigido

Cidade do Terror em
São Bernardo do Campo

por Steven Spielberg, Ponte
Dos Espiões é um dramático
suspense de guerra.
Esse é o quarto filme em
parceria de Steven Spielberg
e Tom Hanks. Os outros filmes que fizeram juntos foram
bem diferentes um do outro.
‘O resgate do Soldado Ryan’

foi uma obra emocionante
de documentação histórica.
‘O terminal’ contemplava o
comportamento americano
da época. E ‘Prenda-me se for
capaz’ foi uma perseguição
obstinada e fascinante.
Ponte de Espiões tem um
grande mérito de ser um gran-

de aulão sobre história mundial, e pode servir para professores exibirem aos seus alunos,
gerando debates sobre todo o
contexto desta época marcante
da história mundial. No elenco,
Tom Hanks, Mark Rylance, Scott
Shepherd, Amy Ryan, Sebastian
Koch, Alan Alda.

Peças infantis são destaques do
fim de semana em São Caetano
Divulgação

Valmir Franzoi

Duas Rodas

Divulgação

Cidade das Crianças será invadida por monstros

Fotografias em oito países

Dentro do mais puro espírito on the road, até 15 de
novembro, o Atrium Shopping apresenta a exposição
“América do Sul de Moto”,
com fotografias de viagens
de motocicleta por oito países do continente: Uruguai,
Argentina, Peru, Bolívia,
Equador, Colômbia e Venezuela, além de 25 estados
brasileiros. São 48 imagens
produzidas em cenários que
vão da Cordilheira dos Andes
à rodovia Transamazônica,
de Machu Picchu ao mar
do Caribe, todas de autoria
de Valdemir José Januário.
O Atrium Shopping fica na
rua Giovanni Batistta Pirelli - Santo André. Telefone:
3135- 4500 - www.atriumshopping.com

A partir desta sexta-feira
, dia 23 será possível curtir o
tradicional espetáculo Cidade
do Terror, realizado na Cidade
da Criança, em São Bernardo
do Campo, todas as sextas,
sábados e domingos até 22 de
novembro, das 18h às 21h30.
Para quem gosta de aliar diversão e adrenalina, este é o
programa ideal. Na visitação,

a interação com os atores vestidos como monstros e outros
seres assustadores garante
fortes emoções ao público.
Informações pelo telefone
4121-9891 ou pelo e-mail
cidadedacriança@saobernardo.sp.gov.br. A Cidade da
Criança fica na R. Tasman,
301 - Jardim do Mar, em São
Bernardo do Campo.

Orquestra e Rock Festival
em Santo André
O concerto da temporada
2015 da Orquestra Sinfônica
de Santo André terá a participação especial do Coro da
Cidade. Sob a batuta do maestro Abel Rocha, os concertos
terão ainda a participação dos
solistas Luiz Guimarães, Carlos
Eduardo Marcos, Manuela
Freua e Ednéia de Oliveira. As
apresentações serão no sábado, às 20h, no Teatro Municipal
Antônio Houaiss, na Praça IV
Centenário, s/n, Centro, e no
domingo, às 19h30, na Matriz
de Santo André, na Praça Presidente Vargas, 1, Vila Assunção.

No sábado os ingressos serão
distribuídos uma hora antes de
cada concerto na bilheteria do
Teatro, no domingo não haverá
ingressos. A Concha Acústica
da Praça do Carmo receberá
no sábado, às 11h, o Circuito
Ativo Rock Fest. O festival,
apresentará o trabalho autoral
das bandas “Descolados do
Mundo”, “Mercúrio Cromo”,
“5prastantas” e “Jamirulus”. E
no domingo os músicos Renê
França e Manuel Filho. se apresentam às 15h, na Chácara
Pignatari, na Av. Utinga, 136,
em Utinga. Grátis.

O Pequeno Príncipe retrata a história de um menino vindo de um planeta distante

Para aguçar a imaginação
da criançada, a Secretaria de
Cultura de São Caetano do Sul
promove um fim de semana
recheado de peças infantis.
Nesta sexta-feira (23/10),
a partir das 20 horas, meninos
e meninas poderão conferir,
no Teatro Santos Dumont (Av.
Goiás, 1.111), uma história
um pouco diferente dos tradi-

cionais contos de fadas. Protagonizada por atores mirins
da novela infantil Chiquititas,
será apresentada a peça Uma
Princesa Diferente.
Já no domingo (25/10), os
dois teatros municipais terão
remontagens de eternos clássicos. A partir das 15h30, o
Teatro Paulo Machado de Carvalho (Alameda Conde de Porto

Alegre, 840) recebe O Pequeno
Príncipe. O Teatro Santos Dumont terá, a partir das 16 horas,
a encenação do famoso conto
de fadas da Disney, A Branca de
Neve e os Sete Anões. Informações adicionais sobre as apresentações podem ser obtidas
na Secretaria, pelos números
4232-1237 e 4232-1294 ou
www.bilheteriaexpress.com.br.

Monica Martelli se apresenta
no Teatro Lauro Gomes
A atriz Monica Martelli
apresenta seu espetáculo “Os
homens são de Marte...e é
pra lá que eu vou” em São
Bernardo do Campo. A peça
será realizada nos dias 24 e 25
de outubro; sábado às 21 horas e no domingo às 19 horas
no Teatro Lauro Gomes (Rua
Helena Jacquey, 171 - Rudge
Ramos). Ingressos peloa sites:
www.bilheteriaexpress.com.
br; www.compreingressos.
com e www.bilheteriarapida.
com.br. Mais informações com
CA Produções nos telefones
2093-3176 e 4368-3483.

Divulgação

A peça retrata a busca da mulher pelo grande amor
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Prefeitura de São Caetano
distribui tablets para 869 estudantes
Escolas municipais também estão sendo equipadas com outros 6.300 tablets

Saúde ganha
equipamentos
de raio-X
digitais
O prefeito de São Caetano do Sul, Paulo Pinheiro,
entregou, dia 15/10, dois
novos equipamentos de
imagem de raio-X digitais
no Hospital Municipal de
Emergências Albert Sabin
e no Complexo Municipal
Hospitalar. Com isso, o paciente não precisa mais ficar
aguardando pelo resultado.
O exame irá diretamente
para sistema on-line acessado pelos médicos nos computadores para análise nos
centros cirúrgicos, Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs),
enfermarias e consultórios
da rede municipal de Saúde.
Segundo o coordenador
de urgência e emergência da
Secretaria Municipal de Saúde, Eliseu da Silva Pinheiro,
existem inúmeras vantagens
sobre os equipamentos não
digitais. “Os aparelhos digitais
tem uma qualidade muito
superior. A imagem vai direto
às telas dos computadores
dos consultórios. Pode ser
ampliada e maximizada, colorida e mais clara ou escura. Os
médicos terão recursos para
visualizar lesões menores do
que numa imagem fixa. “É
uma tecnologia limpa (respeita o meio ambiente) em
relação à anterior, que usava
prata, chumbo e metais pesados na revelação. O tempo
de espera pelo resultado cairá
pela metade, de 20 para 10
minutos”, completou.

A Prefeitura de São Caetano
do Sul distribuiu na noite de
segunda-feira (19/10), em cerimônia no Teatro Paulo Machado de Carvalho, tablets a 869
estudantes que concluíram o 9º
ano do Ensino Fundamental nas
escolas municipais em 2014.
“Essa entrega é o cumprimento de uma promessa que
fizemos aos estudantes. Eles estão recebendo gratuitamente os
tablets para fazerem o máximo
proveito da tecnologia em seus
estudos, ajudando no aprendizado no Ensino Médio”, explicou
o prefeito Paulo Pinheiro. “É por
conta de ações como essas que
São Caetano ganhou o prêmio
de melhor cidade do Brasil em
Acesso Digital ao Conhecimento,
concedido pela IstoÉ e a agência
Austin Rating. Essa qualidade em
tecnologia é o que muitas cidades gostariam de ter”, concluiu.
Os alunos que receberam os
dispositivos eletrônicos elogiaram a ação da Prefeitura. Ana
Paula Scalice, estudante da Escola Municipal de Ensino (EME)
Prof.ª Alcina Dantas Feijão, já
sabe o que fará com seu tablet:
cultivar o hábito da leitura. “Eu
vou dividir o tablet com a minha

Alexandre Yort

Diretora da EME Prof.ª Alcina Dantas Feijão, Carina do Espírito Santo, Ivone Braido e Paulo Pinheiro entregam tablet à aluna Ana Paula Scalice

mãe. Nós duas lemos bastante e
vamos poder baixar vários livros
no aparelho.”
Muitos jovens informaram
que vão compartilhar o uso do
tablet com suas famílias. Amanda Mendes, que se formou no
9º ano na EMEF Prof. Rosalvito
Cobra e agora estuda na EME
Prof.ª Alcina Dantas Feijão, expli-

as escolas municipais com outros
6.300 tablets para uso em sala
de aula por estudantes do 5º ao
9º ano do Ensino Fundamental
– para as crianças do 1º ao 4º
ano, as escolas de São Caetano
disponibilizam netbooks. Estas
iniciativas fazem parte do esforço
da administração para oferecer
ferramentas pedagógicas que

auxiliem no aprendizado.
“Investimos na tecnologia
nas escolas municipais porque
não podemos deixar nossos alunos para trás. Essas ferramentas
nunca vão substituir os professores, mas podem contribuir no
processo ensino-aprendizagem”,
destacou a secretária de Educação, Ivone Braido Voltarelli.
Eric Romero

Escola de Informática
abre inscrições para
cursos de 2016
Bairros
e Jordanópolis
vão receber
coleta das
de segunda
a sexta-feira,
A Prefeitura
dePaulicéia
São Caetano do Sul abre na próxi- 8 às 12 horas e das 13 às 19
ma segunda-feira (26/10) horas, na secretaria da escola
as inscrições para os cursos – o aluno deve ser obrigatodo 1º semestre de 2016 da riamente residente na cidade
Escola Municipal de Informá- de São Caetano e cada pessoa
tica Prof.ª Neusa Maria Nunes só pode se candidatar a um
Branco (Avenida Goiás, 950, curso por semestre. Também é
Bairro Santa Paula). A admi- possível se inscrever pelo site
nistração sulsancaetanense da Escola Municipal de Inforoferece gratuitamente 20 op- mática (www.eminf.com.br).
ções de cursos com 54 horas
Os cursos oferecidos são
de duração para pessoas com os seguintes: Informática para
os mais variados níveis de co- Jovens; Iniciação Digital Adulnhecimento em informática, to; Iniciação Digital Master;
democratizando o acesso às Iniciação Digital Sênior; Sênior
ferramentas tecnológicas.
Avançado; Tecnologias Sociais
As inscrições devem ser (Facebook, Skype e Instagram);
feitas até 19 de novembro, Introdução ao Tratamento de

Parabenizo os funcionários públicos de
São Caetano do Sul que atendem a nossa
população com muita dignidade e respeito.
Se somos a melhor cidade do Brasil no
IDH, muito se deve ao trabalho de vocês.
Parabéns!

28 de outubro: Dia do Servidor Público

vereador chico Bento
28 de outubro
Dia do Funcionário
Público
Parabenizamos todos estes profissionais,
que no seu dia a dia, trabalham para que
as Prefeituras, Governos Estaduais
e União Federativa possam
servir da melhor
forma a nossa população.

Muito Obrigado!

cou que a mãe já se interessou
em utilizar com ela o dispositivo.
Já Lucas Cardoso, ex-aluno da
EMEF Bartolomeu Bueno da
Silva e atualmente no Alcina, vai
permitir que o irmão mais novo
também se beneficie do tablet.
Além dos dispositivos entregues aos alunos que já se formaram, a Prefeitura está equipando

Vereador
Cidão do Sindicato

Escola de Informática de São Caetano abre inscrições na próxima segunda-feira

Imagens; Ferramentas Google;
Design Gráfico e Vetorial - Corel
Draw; Modelagem e Animação
em 3D BLENDER; Montagem
e Manutenção de Computadores; Desenho Técnico
- AutoCAD; AutoCAD Avançado; Redes de Computadores;
Criação de Websites - Web
Design; Técnicas de tratamen-

to de imagem - GIMP; Arte
Digital para festas e eventos;
EXCEL - Planilha Eletrônica; EXCEL Avançado; Word e Power
Point - Processador de textos e
Apresentações em slides
A inscrição deverá ser efetuada pelos pais ou responsável
legal do interessado (quando menor de idade), ou pelo

próprio candidato maior de
idade, de posse do RG ou outro
documento com foto. Haverá
um teste classificatório para a
seleção dos candidatos - informações sobre os dias e horários
das provas podem ser obtidas
pelos telefones 4226-1480 e
4224-5692, ou na própria Escola
Municipal de Informática.

