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Transmitir o comportamen-
to responsável e cívico no trân-
sito a motoristas e pedestres 
por meio das crianças. Esta é 
a síntese do Programa Na Pista 
Certa, da Fundação Mapfre em 
parceria com a Prefeitura.
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S.CaetanoSaúde!

Santo André derrota
o Barretos e fica

muito perto do acesso

O Santo André conquistou 
um importante resultado na 
briga pelo acesso no Cam-
peonato Paulista da Série A2. 
Na tarde do último sábado, 
dia 23, venceu o Barretos, 
por 2 a 0, no Estádio Bruno 
Daniel, em Santo André, pelo 
jogo de ida das semifinais. 
O destaque da partida foi o 
meia Fernando, autor dos 

dois gols.
Com o resultado, o Santo 

André vai à Barretos podendo 
perder por um gol de dife-
rença para chegar a final e 
consequentemente garantir 
o acesso à elite de 2017. 
Enquanto o Barretos preci-
sará vencer por três gols de 
diferença para sair de campo 
com a classificação. Página 4

Ramalhão venceu por 2 a 0 no Bruno Daniel

Uma alimentação equilibra-
da, composta por frutas, legu-
mes, verduras e grãos integrais, 
reforça o sistema imunológico 
e deixa o organismo mais re-
sistente a vírus e bactérias, 
prevenindo doenças.

Pág. 04

O filme “Capitão América: 
Guerra Civil” estreou nos cine-
mas do ABC. No terceiro filme 
do super-herói, Steve Rogers é o 
atual líder dos Vingadores, grupo 
de super-heróis que entra em 
colisão com o Homem de Ferro.

Rodrigo Corsi/FPF

Cinema

São Caetano contempla moradores
com cartões Auxílio-Medicamento

Mais 26 cartões Auxílio-
-Medicamento, vertente do 
Viver Melhor, programa que 
garante apoio da Prefeitura de 
São Caetano do Sul às pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
social, foram recebidos por mu-
nícipes que se enquadram nas 
exigências legais do projeto. A 
entrega foi realizada terça-feira 
(26/4), no Palácio da Cerâmica, 
pelo prefeito Paulo Pinheiro, 
pelo secretário municipal de 
Saúde, Silvio Luiz Martinez, e 
autoridades. Outros 75 mo-
radores serão contemplados 
neste mês, totalizando 2.080 
cartões desde abril de 2014.

Página 3
Concetta Correia e seu marido José Luiz Correia, do Bairro Barcelona, elogiaram a iniciativa

Eric Romero/PMSCS

Pílula que pode curar o câncer
é pesquisada em São Caetano

Estudos são realizados na Universidade de São Caetano

 Alexandre Yort
A cidade com o melhor IDH 

(Índice de Desenvolvimento 
Humano) do Brasil sai na fren-
te também em um assunto que 
tem ocupado cada vez mais 
espaço no noticiário nacional. 
São Caetano do Sul, por meio 
de sua universidade municipal, 
a USCS, é polo de pesquisas 
sobre a fosfoetanolamina sin-
tética, conhecida como a pílula 
do câncer. Lei federal que au-
toriza o uso da substância foi 
publicada no Diário Oficial da 
União em 14 de abril.

A pílula do câncer representa 
uma nova esperança aos pacien-
tes que travam duras batalhas 
contra a doença. Embora os 
efeitos da droga sejam cientifi-

camente controversos até aqui, 
muitas pessoas que fizeram uso 
do produto apresentaram cura 
ou quadro evolutivo no trata-
mento. Desta forma, fomentar 
os estudos sobre a substância é 
o único caminho para alcançar 
a certeza de segurança à saúde.

O biólogo e pesquisador 
voluntário da Unesp (Universi-
dade Estadual Paulista), Marcos 
Vinicius de Almeida, esteve em 
São Caetano para acertar deta-
lhes da parceria, que permitirá 
pesquisar e testar os efeitos da 
substância no organismo de 
pacientes da região.

O prefeito Paulo Pinheiro 
considera que a iniciativa é 
benéfica para a humanidade. 

“Mais uma vez, São Caetano 
é referência na evolução da 
saúde pública. Nossa tarefa 
é ajudar a população e essa 
parceria beneficiará ainda a 
universidade, que ganha com 
a presença dos pesquisadores.”

As pesquisas realizadas na 
USCS servirão como contra-
prova da terceira fase de testes 
com o composto químico orgâ-
nico, realizada em Cravinhos, 
no Interior de São Paulo, a par-
tir da liberação de R$ 2 milhões 
por parte do governo estadual. 
“Quanto mais centros de estu-
dos clínicos, mais pessoas terão 
acesso à fosfoetanolamina de 
forma controlada. Porque é 
preciso ter acompanhamento 

médico do que está sendo fei-
to”, atenta Almeida.

O pesquisador esclareceu 
ainda que o estudo financiado 
é necessário para que a Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) possa registrar 
a substância. A expectativa é 
que os primeiros resultados 
sejam conhecidos em meados 
do ano que vem. “O que sabe-
mos é que a fosfoetanolamina 
tem efeito muito positivo para 
alguns tipos de tumores. Empi-
ricamente, vem sendo utilizada 
por pacientes (estima-se que 
200 mil no Brasil nos últimos 
25 anos), só que estes não fo-
ram cadastrados. Precisamos 
catalogá-los.”

São Caetano supera meta
de vacinação contra a gripe

Com 89,94% de adesão dos 
grupos prioritários, que envol-
vem profissionais da Saúde, 
crianças com mais de seis me-
ses e menos de cincos anos, 

gestantes, idosos acima de 60 
anos e mulheres puérpera,  São 
Caetano do Sul superou a meta 
esperada de 80% de vacinação 
contra a gripe. Página 6
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DEM apresenta pré-candidatos 
a vereador em São Caetano

Câmara aprova projeto da Prefeitura

Editorial

Há duas semanas, destacamos a preo-
cupação da população com o avanço nos 
casos da gripe H1N1 e a importância que 
ganhou a campanha de vacinação em 2016. 
Se em outros anos era preciso ficar prorro-
gando os prazos para a imunização, desta 
vez o interesse das pessoas parecia muito 
maior. E os primeiros balanços confirmam 
o que havíamos previsto: a procura pela 
vacina está sendo muito maior.

Só para lembrar, a campanha teve início 
na primeira semana de abril, com a imuni-
zação dos profissionais de saúde. Depois, a 
cada semana foram incluídos novos grupos 
prioritários, como gestantes, crianças de 
com mais de seis meses e menos de cinco 
anos, idosos e portadores de doenças crô-
nicas. E o que se viu foi uma grande procura 
pela vacina em todos os postos de saúde 
(UBSs) da região. Ainda vale destacar que, 
devido ao aumento no número de casos 
de H1N1, a campanha foi antecipada em 
praticamente todo o Estado de São Paulo.

Um bom indicador do sucesso da 
campanha são os números preliminares 

divulgados pela Coordenadoria Municipal 
de Imunização da Secretaria de Saúde. Até 
o dia 26 de abril, a vacinação já tinha atin-
gindo 89,94% da população pertencente 
aos grupos prioritários, ou seja, aquele 
que tem direito a imunização gratuita na 
rede pública. No total, foram mais de 45 
mil doses aplicadas. A meta da cidade era 
de vacinar 80% da população.

Do público imunizado, 8,7 mil são pro-
fissionais da saúde; 5,7 mil crianças com 
mais de seis meses e menos de cinco anos; 
845 gestantes; 25,6 idosos; 5,1 pacientes 
crônicos e 113 mulheres puérperas (que 
tiveram filho recentemente). Os números 
realmente são excelentes e mostram que a 
população está realmente preocupada em 
se proteger da gripe H1N1. De todos os gru-
pos, dois ainda preocupam as autoridades 
de saúde pela baixa adesão até o momento, 
em relação ao demais: as gestantes, com 
61,5% de mulheres imunizadas, e das 
puérperas, com apenas 50% de imuniza-
ção. Neste ano, a cidade já contabiliza seis 
casos confirmados de H1N1 e 29 suspeitos 

em análise (aguardando resultado dos exa-
mes). Não houve nenhum óbito.

Mais uma vez, as autoridades de saúde 
reforçam a importância da prevenção da 
doença, com regras básicas de higiene, 
como cobrir a boca ao tossir ou espirrar e 
lavar as mãos com frequência; evitar per-
manecer por muito tempo em ambientes 
fechados, sem ventilação e com aglome-
ração de pessoas. E, quando possível, 
usar álcool gel nas mãos e braços. Gestos 
simples que ajudam, e muito, a prevenir a 
contaminação.

As pessoas que fazem parte do grupo 
prioritário têm até o dia 20 de maio para 
procurar uma unidade de saúde e se imuni-
zar. Os demais interessados em se proteger 
da H1N1 podem recorrer à rede particular 
na região para tomar a vacina contra a 
gripe. O preço da imunização nas clínicas é, 
em média, de R$ 120. Importante lembrar 
que, após a vacinação, o organismo leva 
em média 15 dias para gerar os anticorpos 
contra a doença. Por isso, quanto antes 
tomar a vacina, melhor.

ABC Político

aliados 1
Sob a batuta de Nilson 

Bonome, secretário de go-
verno, e Roberto Martins, 
chefe de gabinete da Prefei-
tura, os líderes partidários 
discutiram estratégias e 
orientações para os pré-can-
didatos e posteriormente, 
para a campanha. Os pre-
sidentes das agremiações 
aproveitaram a ocasião para 
reforçar o apoio à reeleição 
de Paulo Pinheiro. 

Na Parede
O clima continua quente 

nos bastidores da política 
de São Caetano do Sul. 
Mais precisamente pelos 
lados do Legislativo, onde 
um grupo de vereadores 
continua pressionando o 
presidente da Casa, Paulo 
Bottura (PTB), para que 
revogue a certidão refe-
rente às contas de 2012 do 
ex-prefeito José Auricchio 
Júnior. Se de um lado há 
quem queira que o pro-
cesso passe pelo Plenário, 
também há quem defen-
da a decisão tomada por 
Bottura, que, para eles, 
agiu dentro das prerroga-
tivas da presidência. O fato 
é que a próxima sessão 
promete ser bem agitada.

Falha Nossa
A temperatura também 

subiu na cidade na última 
quinta-feira por conta da 
lista de filiados ao Partido 
Social Cristão, onde apare-
ce, até mesmo, o nome do 
vereador Marcel Munhoz, 
que está no PPS. Há quem 
afirme que o número de 
pessoas que dizem não ter 
se filiado, mas que constam 
na relação do PSC, pode 
chegar a 150 pessoas. O 
vereador Munhoz diz que 
tomou as medidas cabíveis 
para garantir que está filiado 
ao PPS e que vai aguardar as 
investigações sobre quem 
seria o responsável por sua 
inclusão em outro partido.

estória
Essa história de filiações 

suspeitas no PSC ainda 
pode dar muito pano pra 
manga. Em princípio, ela 
parece que está mal con-
tada. Primeiro, a direção 
do partido, que pretende 
lançar o empresário Apa-
recido Viana na disputa 
pelo Paço Municipal, diz 
que “foi um equivoco” e 
que “não tem certeza de 
quem poderia ter feito as 
filiações”. Simples: a senha 
para inclusão via digital é 

fornecida ao presidente 
do partido, portanto só ele 
ou alguém autorizado por 
ele poderia ter acesso ao 
sistema eletrônico. Parece 
fácil saber quem foi, não? 
Segundo, as “vitimas” tam-
bém parece que não estão 
muito interessadas num 
investigação mais apurada 
e, se for o caso, na punição 
dos culpados. O assunto é 
extremamente sério, mas 
tudo parece encaminhar 
para “pizza”. Ou seja, vão 
dizer que foi apenas um 
ato falho já corrigido. Tem 
caroço nesse angu.

reuNião
O PPS de São Caetano 

do Sul reuniu seus pré-
-candidatos a vereador 
na última segunda-feira 
(25/04). Na pauta, infor-
mações sobre calendário 
eleitoral, documentação e 
contas de campanha. Se-
gundo a direção do partido, 
outros encontros deverão 
ser feitos até a realização 
da convenção do partido. 
O objetivo é preparar os 
pré-candidatos e manter a 
chapa proporcional unida.

estratégia
Aviso aos pré-candida-

tos: as pessoas não aguen-
tam mais a conversa dos 
cabos eleitorais de que es-
tão “só fazendo uma pes-
quisa”. Estão subestimando 
a capacidade de pensar dos 
eleitores. Essa estratégia de 
abordagem já está mais que 
ultrapassada. Só serve para 
irritar quem está em casa e 
recebe esse tipo de “visita”. 
Já é hora de usar de mais 
criatividade, pois desse jeito 
vão perder muito voto.

Força
Com a chapa de verea-

dores que conseguiu mon-
tar, ninguém duvida que o 
PMDB de São Caetano do 
Sul deverá eleger a maior 
bancada nas eleições de 
outubro. Dos atuais re-
presentantes do partido 
no Legislativo, destaque 
para o vereador Roberto 
do Proerd, que está no 
seu primeiro mandato. 
Carisma, simpatia e muito 
trabalho podem fazer do 
parlamentar um campeão 
de votos. Roberto também 
está formando uma equipe 
forte de cabos eleitorais e 
conta com o apoio de inte-
grantes do atual Governo. 
Há quem aposte que será 
um dos destaques da elei-
ção proporcional.
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Um grupo homogêneo, de 
pessoas experientes e que co-
nhecem a realidade de São 
Caetano do Sul. Este é o bloco 
de pré-candidatos a vereador do 
DEM. O partido apoia o projeto 
de reeleição do prefeito Paulo 
Pinheiro e visa ampliar a sua 
representatividade na Câmara - 
atualmente possui uma cadeira.

Entre os cerca de 20 pré-can-
didatos da sigla estão o vereador 
Carlos Humberto Seraphim, o 
ex-parlamentar Maurício Fer-
nandes e o empresário Luizinho 
Tortorello, filho do ex-prefeito 
Luiz Olinto Tortorello. 

A Câmara Municipal de São 
Caetano do Sul votou e aprovou 
em primeira discussão projeto de 
lei da Prefeitura que dispõe sobre 
a criação do Sistema de Controle 
Interno da Universidade Munici-
pal de São Caetano do Sul (USCS).

Jorge Salgado teve aprovado 
com uma emenda o seu projeto 
que dispõe sobre a obrigatorie-
dade de afixação de cartazes 
informativos sobre os danos 
causados à saúde pelo uso de 
anabolizantes, nas academias 
de ginástica, fitness, clubes es-

portivos, lojas de suplementos 
alimentares e estabelecimentos 
situados no município.   

Projeto aprovadoo de Bottu-
ra altera dispositivos da Lei nº 
3.347, de 21 de janeiro de 1994, 
que dispõe sobre a isenção e 
descontos do IPTU e das taxas 
que especifica, e o de Fábio 
Soares institui o estímulo à 
instalação de, no mínimo, um 
brinquedo destinado às crianças 
com deficiência mental, física ou 
mobilidade reduzida nas praças, 
parques e jardins municipais.

O prefeito de São Caetano do Sul, Paulo Pinheiro, par-
ticipou na noite de quarta-feira (28/4) de reunião com 
presidentes e representantes de nove siglas aliadas ao seu 
governo e ao projeto de reeleição. Além do PMDB, integra-
ram o evento as lideranças de outras oito siglas: DEM, PHS, 
PP, PRB, PROS, PTN, PV e Solidariedade.

aliados

Plenário da Câmara na última sessão

Encontro foi realizado na terça-feira, dia 26

Karim Kahn

São Caetano supera meta de vacinação

Associação dos Jornais do

Interior do Estado de São PauloADJORI SP
auditada

Presidentes dos partidos que apoiam a reeleição do prefeito

Artigo

Câncer. Provavelmente a primeira rea-
ção da maioria das pessoas ao ouvir esta 
palavra é de susto. No entanto, a evolução 
da Medicina nas últimas décadas tem favo-
recido o diagnóstico precoce e o surgimento 
de fontes alternativas de tratamento, que se 
configuram em novas esperanças às 75 mi-
lhões de pessoas com a doença no mundo.

Este é o caso da fosfoetanolamina sin-
tética, que ficou conhecida como a pílula 
do câncer. Neste mês de abril, em que ce-
lebramos a luta mundial contra a doença, o 
governo federal autorizou o uso e produção 
da substância. No entanto, o produto ainda 
não tem o aval da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária, a Anvisa.

Embora seja considerada por alguns 

como possibilidade de cura para diversos 
tipos de câncer, a fosfoetanolamina não é 
um medicamento, já que não foi testada 
cientificamente em humanos. Ainda assim, 
sem novos métodos, pacientes recorrem à 
substância, distribuída no campus de São 
Carlos da Universidade de São Paulo, via 
medida judicial. Caso da pedagoga e admi-
nistradora Bernardete Cioffi, 56 anos, que 
descobriu um câncer de mama em 2013.

Conheci a Bernardete em fevereiro, em 
uma visita que ela me fez em São Caetano. 
Ela decidiu testar a pílula, por sua conta e 
risco, depois de seu quadro clínico evoluir 
para metástase óssea e ter expectativa de 
vida de apenas seis meses. Teve acesso à 
droga em setembro de 2015, já debilitada 
e com dores que a deixavam na cadeira 
de rodas. Em nosso encontro, seis meses 
depois, ela se disse ótima, com qualidade 
de vida e os indicadores tumorais baixos. E 
sem cadeira de rodas.

Como médico e gestor público, defendo 
que sejam realizadas pesquisas sobre a 
pílula até o esgotamento. Ela é eficiente a 
todos os tipos de câncer? Se não, a quais 

é recomendável? Somente com estas res-
postas e todas as dúvidas cientificamente 
sanadas é que teremos a certeza de sua 
segurança à saúde.

São Caetano do Sul se coloca na van-
guarda deste tema. A nossa Universidade 
Municipal, a USCS, é pólo de pesquisas 
sobre a fosfoetanolamina sintética. Uma 
parceria com biólogos e pesquisadores da 
Unesp permitirá pesquisar e testar os efeitos 
da substância em pacientes da região.

Este é um incentivo que deve ser com-
partilhado por todas as esferas de governo. 
Outras pesquisas podem e devem ser 
realizadas paralelamente até, repito, es-
gotarmos os estudos clínicos. Os pacientes 
que se submeteram ao tratamento com 
fosfoetanolamina são as maiores provas de 
que vale a pena investir nas pesquisas. São 
pessoas que, por um momento, estiveram 
desesperançosas com a vida, mas que com 
a nova pílula estão curadas ou em estágio 
evolutivo de recuperação. Viva a vida.

Paulo Pinheiro é médico e prefeito 
de são Caetano do sul

São Caetano na vanguarda da luta contra o câncer

Karim Kahn
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Prefeitura contempla moradores
com cartões Auxílio-Medicamento

Cartão faz parte do Programa Viver Melhor que implantou o conceito de Justiça Social na cidade

Mais 26 cartões Auxílio-
-Medicamento, vertente do 
Viver Melhor, programa que 
garante apoio da Prefeitura de 
São Caetano do Sul às pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
social, foram recebidos por mu-
nícipes que se enquadram nas 
exigências legais do projeto. A 
entrega foi realizada terça-feira 
(26/4), no Palácio da Cerâmica, 
pelo prefeito Paulo Pinheiro, 
pelo secretário municipal de 
Saúde, Silvio Luiz Martinez, e 
autoridades. Outros 75 mo-
radores serão contemplados 
neste mês, totalizando 2.080 
cartões desde abril de 2014.

Paulo Pinheiro destacou 
que, com a crise econômica, o 
benefício é fundamental para 
a compra de medicamentos, 
sem interromper o tratamento 
dos pacientes. “Estamos fazen-
do de tudo para os que mais 
precisam vivam e convivam 
bem. Implantamos na cidade 
o conceito de Justiça Social e, 
após recadastramento e afe-
rição, entregamos os cartões. 
Isso é responsabilidade com o 
dinheiro público, e um retorno 
honesto e digno para a popu-
lação.”

Concetta Correia, moradora 
do Bairro Barcelona, que re-
cebeu o Auxílio-Medicamento 

Paulo Pinheiro destacou que, com a crise econômica, o benefício é fundamental para a compra de medicamentos

juntamente com o seu marido 
José Luiz Correia, elogiou a ini-
ciativa. “Com a inflação de hoje, 
o salário de aposentado não 
dá conta. É uma ajuda muito 
bem-vinda. Quero aproveitar 
a oportunidade para elogiar a 
Dra. Jussara Riga Rosenbaum, 
que faz o meu acompanha-
mento na UBS Amélia Richard 
Locatelli, no Bairro Santa Maria. 
Excelente profissional.”

Já Leonilda de Almeida Silva, 

do Bairro Olímpico, reforçou 
que não importa a quantia, pois 
de qualquer maneira o cartão 
colabora bastante no orça-
mento mensal. “Graças a esse 
benefício, vou poder dar con-
tinuidade ao meu tratamento: 
remédio para dores no joelho 
e colírio para a vista”, concluiu.

Critérios - Os critérios para 
o cadastramento são famílias 
com renda mensal per capita de 
até 2/3 do salário mínimo; de 

até um salário mínimo se morar 
sozinho; e de até dois salários 
mínimos se tiver 60 anos ou 
mais. Os interessados podem 
obter informações sobre como 
se cadastrar no Auxílio-Me-
dicamento pessoalmente na 
Secretaria Municipal de Saúde 
(Rua São Paulo, 1.840, 4º andar, 
Bairro Olímpico), ou pelo tele-
fone 4228-8000 (ramais 8181 e 
8184). É necessário e obrigató-
rio apresentar a receita de uso 

de medicamento(s) contínuo(s) 
prescrita por especialista da 
rede básica.

Viver Melhor - Em 2015, a 
Prefeitura ampliou e aprimorou 
o Viver Melhor, que implantou 
o conceito de Justiça Social em 
São Caetano. São 12 linhas de 
benefícios que atendem 16 mil 
pessoas que realmente preci-
sam de amparo do poder públi-
co seja para estudar, trabalhar, 
comprar remédios ou comer.

Eric Romero/PMSCS

Festa celebra os 53 anos de
anexação do Bairro Prosperidade

O Bairro Prosperidade vai 
comemorar os 53 anos de 
anexação a São Caetano do 
Sul em grande estilo. Pelo 
quarto ano consecutivo, a 
Prefeitura realizará festa gra-
tuita com atividades de lazer, 
cultura e entretenimento, 
que prometem levar muita 
diversão aos moradores. Será 
nesta sexta-feira e sábado (29 
e 30/4), das 17h às 23h, na 
Praça da Riqueza.

O destaque da programação 
musical é o grupo Na Hora H, 
que encerra a festa no sábado 
– diversos artistas da cidade 
subirão ao palco nos dois dias 
do evento. Além das atrações 
culturais, nove entidades as-
sistenciais comercializarão co-

midas e bebidas.
“Será uma grande festa 

para valorizar a importância do 
Bairro Prosperidade para São 
Caetano”, afirma o presidente 
da Comissão Municipal de Fes-
tejos, Wilson Caboclo.

história - O Bairro Prospe-
ridade surgiu como vila em 
1925, quando foi loteado por 
empreendedores da família 
Alcântara Machado. Suas ruas 
foram batizadas com nomes que 
remetem a preciosidades, como 
Pérolas, Cristais e Fortuna. A 
região foi oficializada em 1944, 
por decreto assinado pelo então 
prefeito de Santo André José de 
Carvalho Sobrinho.

Mesmo com a emancipação 
político-administrativa de São 

Caetano em 1948, a Vila Pros-
peridade continuou perten-
cente a Santo André até 1963, 
ano da realização do plebiscito 
que decidiu pela sua anexação 
ao território sulsancaetanense.

Programação de shows:
Sexta-feira (29/4)
18h – Marajó; 18h30 – José 

Henrique Maia; 19h – Iran Lu-
cas; 20h – Ivan & Lanne; 21h – 
Rodrigo Riguetto; 22h – Birinha 
da Camisa Verde e Branco

Sábado (30/4)
17h – Apresentação de zumba
17h – Moda de Viola – Re-

nato & Coitinho
18 – Carlos & Crystie
19h – Heverti Silva
20 – Sidney Maya
22 – Na Hora H

Fundo Social inicia
Campanha do Agasalho

Graça e Paulo Pinheiro durante a entrega dos agasalhos em 2015 Festa chega ao quarto ano consecutivo levando diversão aos moradores do bairro

Du Merlino Alexandre Yort

Tem início na próxima se-
gunda-feira (2/5) a primeira 
etapa da Campanha do Aga-
salho 2016. Organizada pelo 
Fundo Social de Solidariedade, 
a iniciativa estima superar as 
arrecadações de 2015 (95 mil 
peças) e chegar a 100 mil itens 
recebidos. São aceitos coberto-
res, roupas de cama, calçados e 
roupas infantis e adultas.

“As doações podem ser 
feitas na sede do Fundo Social 
(Rua Antonio Bento, 140, Bair-
ro Santa Paula), em escolas, 
unidades de Saúde, no Palácio 
da Cerâmica, Atende Fácil, 
Guarda Civil Municipal (GCM), 
Corpo de Bombeiros, Comjuv, 
centros da Terceira Idade e de-
mais próprios municipais, nos 

horários de funcionamento de 
cada órgão”, explica Graça Pi-
nheiro, presidente da entidade 
solidária. “Faremos essa pri-
meira etapa de recebimento 
de donativos e, na sequência, 
receberemos as famílias para 
que retirem as peças que mais 
lhes agradam.”

Desde 2013, o Fundo Social 
realiza a distribuição dos aga-
salhos de forma mais humani-
zada. “Cada um seleciona as 
roupas que mais se adéquam 
ao gosto pessoal e tamanho 
dos membros da família. Des-
sa forma, temos mais apro-
veitamento e menos perdas”, 
completa Graça.

Para mais informações, 
basta ligar para 4228-8930.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 13 horas

Com estacionamento
para clientes

Dando continuidade ao go-
verno de portas abertas, o 
prefeito de São Caetano do Sul, 
Paulo Pinheiro, se reuniu com 
moradores do Bairro Barcelona 
no último dia 20 de abril. O 
vereador Roberto do Proerd 
acompanhou o compromisso.

O chefe do Executivo clas-
sificou o debate como muito 
produtivo. “Tenho pra mim 
que o prefeito que ouve seu 
povo erra menos. E aqui em São 
Caetano temos uma população 
que sabe reivindicar. Por isso, 

e não só pela administração 
pública, hoje temos o maior IDH 
do Brasil”, considerou. Paulo 
Pinheiro discorreu sobre o Pro-
grama Cidade Segura, lançado 
em 2014, que engloba 16 ações 
macro da Prefeitura no setor. 
Desta forma, a municipalidade 
assumiu o protagonismo no 
combate ao crime, apesar de 
esta ser uma responsabilidade 
constitucional do Estado. Os re-
sultados são extremamente po-
sitivos. De acordo com últimos 
dados divulgados pelo governo 

estadual todas as modalidades 
de crime caíram na cidade. Os 
furtos de veículos, por exemplo, 
despencaram 70%.

Débora Castro, uma das 
anfitriãs do encontro, realizado 
em um condomínio residencial, 
enalteceu a proximidade do 
chefe do Executivo com a po-
pulação. “Não existia isso. Em 
outras épocas, o povo não era 
ouvido. Esse diálogo aberto, 
sem intermediários, mostra o 
compromisso do prefeito com 
nós, moradores”, afirmou. 

Prefeito faz reunião com moradores do Bairro Barcelona

Paulo Pinheiro: "O debate foi muito produtivo"

Karim Kahn
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No mês de agosto, o Brasil 
vai sediar o maior evento espor-
tivo do planeta: as Olimpíadas 
Rio-2016. Serão mais de 10 mil 
atletas de 206 países, na disputa 
por medalhas em 306 modali-
dades. Todos os olhares estarão 
voltados para o país, que terá 
a oportunidade de mostrar o 
quanto evoluiu – ou não – nos 
esportes. Se por um lado os 
jogos olímpicos são uma grande 
vitrine para o mundo, por outro, 
poderá expor o quanto ainda 
precisamos investir para atingir 
o nível das maiores potências no 
esporte mundial.

Um dos grandes problemas 
do esporte brasileiro é a falta de 
investimento na base, na for-
mação de atletas. As iniciativas 
são, quase sempre, pontuais e 
dependem de boa vontade e 
dedicação de alguns abnegados. 
Um bom exemplo desta realida-
de acontece na região, por onde 
irá passar a Tocha Olímpica, com 
as categorias de base do basque-
te de São Bernardo do Campo, 
que trabalha com crianças e 
adolescentes a partir de 12 anos.

Por meio de uma parceria 
criada em 2010, entre Prefei-

tura Municipal e a Universidade 
Metodista, a cidade mantém 
equipes de basquete masculino 
nas categorias Sub-12, Sub-
13, Sub-14 e Sub-15. Ao todo, 
são 70 atletas federados, que 
participam de competições 
importantes, como os campeo-
natos Paulista, Metropolitano, 
Paulista Estadual e Encontro 
Sul-americano. A seletiva para 
2016 contou com mais de 500 
atletas da região e de até mes-
mo de outros estados.

As equipes contam com trei-
nadores, preparadores físicos e 
espaço adequado para treina-
mento - na sede da Associação 
dos Funcionários Públicos e 
na Metodista. A Prefeitura 
também oferece transporte 
e alimentação (em dia de jo-
gos); e arca com as despesas 
de arbitragem e federações. A 
Universidade cede seu espaço e 
custeia outras despesas.

“Nosso objetivo é formar 
atletas da cidade, que possam 
se tornar os futuros campeões. 
Por isso, procuramos manter 
todas as categorias a partir 
dos 12 anos, para que eles 
não precisem mudar de clube 

por falta de uma categoria”, 
explica Vinícius Vieira Alvaren-
ga, coordenador das equipes 
de base do basquete de São 
Bernardo do Campo.

Vinícius ressalta, ainda, 
que mais que formar atletas 
de destaque, o trabalho feito 
com os garotos tem uma meta 
ainda maior. “Queremos pre-
parar verdadeiros cidadãos, 
valorizando o respeito mútuo 
e a inclusão social. Procuramos 
mostrar que não é só jogar, ga-
nhar, mas, acima de tudo saber 
conviver em grupo”, explica.

O coordenador também 
fala dos atletas que acabam 
se transferindo para clubes de 
ponta no basquete . “Claro que 
não queremos perder nossos 
jogadores, mas é natural que 
apareçam propostas de ou-
tros clubes. Entendemos isso 
como um reconhecimento ao 
trabalho que fazemos e, ain-
da, como uma oportunidade 
para os meninos. Para nós, é 
gratificante ver um atleta que 
começou com a gente se des-
pontado num grande clube ou, 
até mesmo, vestindo a camisa 
da seleção brasileira.

Santo André encara
segundo jogo da Semi

Região tem bom exemplo na
formação de futuros campeões

Parceria entre Prefeitura e Universidade Metodista mantem equipes de basquete em diversas categoriasVitória deixou Ramalhão muito perto da Elite

Divulgação

O Santo André conquistou 
um importante resultado na bri-
ga pelo acesso no Campeonato 
Paulista da Série A2. Na tarde do 
último sábado, dia 23, venceu o 
Barretos, por 2 a 0, no Estádio 
Bruno Daniel, em Santo André, 
pelo jogo de ida das semifinais. 
O destaque da partida foi o meia 
Fernando, autor dos dois gols.

Com o resultado, o Santo 
André vai à Barretos podendo 
perder por um gol de diferença 
para chegar a final e consequen-
temente garantir o acesso à elite 
de 2017. Enquanto o Barretos 
precisará vencer por três gols 
de diferença para sair de campo 
com a classificação, igualdade no 
placar agregado levará a decisão 
para os pênaltis. O duelo de volta 
entre os clubes está marcado 
para este sábado, às 19h30, no 
Estádio Fortaleza, em Barretos.

só deu ramalhão: Os pri-
meiros dez minutos foram de 
pressão do Santo André para 
cima do Barretos. O time do 
ABC Paulista teve maior posse de 
bola e apostou nas jogadas pelo 
lado esquerdo com Paulo Vitor. 

A superioridade do Santo 
André foi ainda maior, pois o 

Barretos tinha dificuldades para 
trocar passes e principalmente 
para encaixar os contra-ata-
ques. Numa das raras chances 
em que foi bem, aos 12, Chuck 
desceu em velocidade e jogou a 
bola na área. Ninguém aparece 
para completar. Aos 25, o Santo 
André exigiu reflexo do goleiro 
Júnior Beliato. Guilherme Garré 
arriscou de fora da área e o camisa 
1 espalmou para o lado esquerdo. 
Depois disso o time da casa dimi-
nuiu o ritmo e deu mais espaço ao 
Barretos. Antes do intervalo, aos 
39, Chuck puxou contra-ataque, 
invadiu a área e chutou para óti-
ma defesa de Zé Carlos.

No segundo tempo o Santo 
André aumentou as investidas. 
De tanto insistir, o time do ABC 
Paulista abriu o placar. Aos 15 
minutos, Fernando invadiu a 
área e chutou na saída de Ju-
nior Beliato.  Mesmo com uma 
postura mais defensiva, o Santo 
André chegou ao segundo gol. 
Garutti derrubou Robson na 
área e o árbitro marcou pênalti. 
Fernando foi para a cobrança e 
não desperdiçou. O Barretos 
ainda tentou descontar, mas 
parou na defesa adversária.

A Prefeitura de São Ber-
nardo do Campo realiza o 13º 
Torneio Aberto de Xadrez nes-
te sábado (30). A competição, 
contará pontos para o ranking 
da liga e será classificató-
ria para o 32º Campeonato 
Oficial de São Bernardo do 
Campo, em novembro. A Liga 
de Xadrez da cidade apóia o 
evento, que acontece em sua 
sede, na Vila Euclides.

 O torneio será disputado 
em sete rodadas pelo siste-
ma suíço de emparceiramen-
to, sendo a primeira às 14h 
e a última às 17h30. O ritmo 
de jogo será de 45 minutos e 
nocaute. Um WO (ausência) 
sem justificativa implicará na 
eliminação do jogador.

O 14º Torneio Aberto 
de Xadrez será realizado na 
sede da LXSBC, na Rua Olavo 
Bilac, 240, na Vila Euclides.

14º Torneio
de Xadrez

Alimentos que previnem a gripe: reforce 
o cardápio e o sistema imunológico 

Consumo regular de alimentos ricos em vitaminas e minerais é capaz de blindar a saúde

Uma alimentação equili-
brada, composta por frutas, 
legumes, verduras e grãos 
integrais, reforça o sistema 
imunológico e deixa o orga-
nismo mais resistente a vírus 
e bactérias. Essa afirmação é 
das nutricionistas Talitta Ma-
ciel e Paula Castilho. Ou seja, o 
consumo regular de alimentos 
ricos em vitaminas e minerais 
é capaz de blindar sua saúde, 
prevenindo gripes e infecções, 
entre outras doenças.

Mas não é preciso esperar 
a enfermidade aparecer para 
fazer mudanças no cardápio. 
Reavalie sua dieta e seu estilo 
de vida antes que seu corpo 
fique suscetível aos vírus.

Além da alimentação, ou-
tros cuidados são importantes 
para a prevenção de doenças. 
Entre eles estão a prática fre-
quente de exercícios, sono re-
parador e combate ao estresse.

Agora, se você já estiver 
gripado, procure descansar, au-
mente a ingestão de líquidos e 
reforce o prato com ingredien-
tes saudáveis para ter alívio 
mais rápido dos sintomas.

alguns alimentos que aju-
dam a reforçar a imunidade:

Probióticos: têm microor-
ganismos vivos que recupe-
ram a microbiota intestinal e 
fortalecem o sistema imuno-
lógico. Eles são adicionados a 
alimentos, como leites fermen-
tados e iogurtes. alho: fonte 
de alicina, estimula a resposta 
imunológica. Use amassado no 
feijão, em sopas e temperos 
de saladas.Cogumelo shitake: 

contém lentinana, substância 
que aumenta a produção das 
células de defesa do organismo. 
Frutas cítricas: são clássicas no 
reforço à imunidade, graças à 
alta concentração de vitamina 
C. acerola: fruta riquíssima em 
vitamina C (30 a 50 vezes mais 
que a laranja), que age na re-
constituição dos leucócitos em 
períodos de queda de resistên-
cia. gengibre: é expectorante, 
reduz a inflamação e a dor. 
Adicione a raiz a chás e sucos. 
Chás verde e branco: essas 
bebidas são ricas em catequina, 
poderoso antioxidante que atua 
no combate aos radicais livres. 
A substância ainda fortalece o 
sistema imunológico. Couve, 
cenoura, tomate: são fontes 

de betacaroteno, poderoso 
antioxidante que atua contra 
infecções e estimula as células 
imunológicas. óleo de coco: 
rico em ácido láurico e caprí-
lico, possui atividade antiviral 
e antibacteriana. Use em su-
cos, shakes ou vitaminas. Mel: 
contém substâncias que agem 
como antibióticos naturais. 
Eficaz contra os sintomas de 
gripes . Pode ser coadjuvante 
no tratamento de problemas 
pulmonares e da garganta. 
geléia real: estimula o siste-
ma imunológico, combatendo 
infecções por vírus e bactérias.

Pólen: é rico em proteínas, 
vitaminas e minerais que aju-
dam na formação de anticor-
pos, fortalecendo o organismo.

Divulgação 

Na tentativa de atuar 
como fator preponderante 
para diminuição do peso e 
controle da obesidade, surgi-
ram, nos últimos anos, dietas 
que prometem emagrecimen-
to com rapidez. Conhecidas 
como dietas da “moda”, elas 
prometem resolver aqueles 
quilinhos indesejáveis. Como 
exemplos a “Dieta da Sopa”, 
que enfatiza o consumo de 
um único grupo de alimentos 
e a “Dieta da Lua”. 

Conforme a especialista 
Valéria Arruda Machado, 
nutricionista da SOCESP 
(Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo), o 
colesterol sanguíneo pode 
aumentar em razão da mobi-
lização da gordura corporal, 
levando ao risco de  doenças 
cardiovasculares. Além dis-
so, outras reações podem 
ser observadas em dietas 
de valor calórico muito baixo 
como a diminuição do débito 
cardíaco, frequência cardía-
ca e pressão arterial.

Dietas

Vitamina A e C
 A vitamina A é forma-

da a partir de substâncias 
conhecidas como caro-
tenóides, cujas funções 
principais são: manuten-
ção do equilíbrio da pele, 
nutrição do globo ocular e 
fortalecimento do sistema 
imunológico. Capriche no 
consumo desse grupo. 

Os alimentos ricos nes-
se nutriente são os vege-
tais e frutas que apresen-
tam cores vivas e fortes, 
tais como: abóbora, abaca-
te, acelga, brócolis, alfafa, 
caju, cenoura, espinafre, 

escarola, mamão, manga 
e fígado", explica a nutri-
cionista Elisa Goulart, do 
Laboratório Sabin. 

Estudos mais recentes  
mostram que a vitamina 
C não cura a gripe, mas 
é um santo remédio para 
prevenir e ainda ajuda a 
amenizar os sintomas clás-
sicos, afirma a nutricionis-
ta Elisa Goulart. A vitamina 
C também possui atividade 
antioxidante. Os alimentos 
mais ricos nesse nutriente 
são: Acerola, Caju, limão e 
laranja, nessa ordem.

Rodrigo Corsi/FPF

Alimentos como laranja, cenoura e gengibre aumentam a imunidade
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Carioca apresenta comédia
Dilma Ducheff no Paulo Machado

Após o grande sucesso na 
televisão, chegou a vez de bri-
lhar nos palcos. O humorista 
Márvio Lúcio, que interpreta o 
personagem Carioca do Pânico, 
apresentará o espetáculo Dilma 
Ducheff - Saudando a Mandioca 
neste sábado (30/04), a partir 
das 20 horas, no Teatro Paulo 
Machado de Carvalho (Alame-
da Conde de Porto Alegre, 840), 
em São Caetano. 

Dilma Ducheff, a notória 
personagem criada pelo humo-
rista, comandará um show com 
muita irreverência e tiradas 

cômicas. Imitando a figura mais 
ilustre no cenário político brasi-
leiro, Carioca pretende testar os 
limites da paródia, oferecendo 
à plateia uma comédia de pro-
porções democráticas. 

Márvio Lúcio, mais conheci-
do como Carioca, é humorista, 
radialista e repórter. Os des-
taques de sua carreira ficam 
por conta de suas inúmeras e 
emblemáticas imitações, entre 
elas Lulu Santos, Raul Gil, Bóris 
Casoy, Amaury Jr, Jô Soares , 
Ney Latorraca, Lula, Felipão, Dr. 
Rey, Zeca Camargo, Edir Mace-

do,  Miguel Falabella, Marcelo 
Rezende e Ricardo Boechat.

Os ingressos para o espe-
táculo Dilma Ducheff estão 
sendo vendidos por R$100 (in-
teira) e R$ 50 (meia e promo-
cional). Entradas podem ser 
adquiridas pelos sites www.
bilheteriaexpress.com.br e 
www.compreingressos.com, 
ou na bilheteria do Teatro, das 
14 às 19 horas. Outras infor-
mações sobre a apresentação 
podem ser obtidas na Secreta-
ria de Cultura, pelos telefones 
4232-1237 e 4232-1294.

Sinfônica de Santo André 
realiza concertos

Paróquia Santa Maria Goretti receberá orquestra no domingo, dia 1º Humorista imita a figura mais ilustre do cenário político brasileiro

Miguel Denser/PSA Divulgação

Uma das principais atrações 
culturais deste fim de semana 
serão os concertos da Orques-
tra Sinfônica da  de Santo An-
dré. Sob a batuta do maestro 
Abel Rocha os músicos interpre-
tarão L´Olimpiade, de Vivaldi, 
Música para Reais Fogos de Ar-
tifício, de Haendel, o concerto 
para violino e orquestra n. 5, 
de Mozart, e o concerto para 
quatro trompas e orquestra, de 
Schumann. As apresentações 
terão como convidados o vio-
linista Eder Grangeiro, além de 
Vitor Ferreira, Weslei de Lima, 

Ricardo Cruz e Mário Rocha, 
nas trompas. No sábado (30) 
a apresentação será às 20h, 
no Teatro Municipal Antônio 
Houaiss (Praça IV Centenário, 
s/n, Centro). Ingressos gra-
tuitos distribuídos a partir 
das 19h na bilheteria. E no 
domingo (1º), às 19h30, na 
Paróquia Santa Maria Goretti 
(Av. Nova Iorque, 20, Utinga), 
entrada franca.

Mais informações sobre a 
programação cultural de Santo 
André podem ser obtidas pelo 
telefone: 4433-0577.

Lavolta: rock no parque

Depois dos eventos de 
‘Vingadores: Era de Ultron‘, 
‘Capitão América: Guerra Civil‘ 
encontra Steve Rogers lideran-
do o recém formado grupo de 
Vingadores em seus esforços 
contínuos para proteger a 
humanidade. Mas após ou-

tro incidente, envolvendo os 
Vingadores resultar em danos 
colaterais, aumenta a pressão 
política para instalar um siste-
ma de responsabilização, co-
mandado por uma agência do 
governo para supervisionar e 
dirigir a equipe. O novo status 

divide os Vingadores, resul-
tando em duas frentes – uma 
liderada por Steve Rogers e 
seu desejo de que os Vingado-
res se mantenham livres para 
defender a humanidade sem 
a interferência do governo, e 
a outra que segue a surpreen-

dente decisão de Tony Stark de 
apoiar a responsabilização e 
supervisão do governo.

Curiosidade: Com a his-
tória de ‘Capitão América: 
Guerra Civil’ ocorrendo em 
diversos lugares do mundo, a 
produção acabou fazendo sua 

base em território familiar, 
estabelecendo-se na Pine-
wood Studios em Atlanta com 
várias unidades filmando na 
Alemanha, Áustria, Islândia, 
Porto Rico, Indonésia, Brasil 
e no Reino Unido durante a 
agenda de produção do filme.

Divulgação

Sam Wilson, Bucky Barnes, Gavião Arqueiro, Homem-Formiga e Feiticeira Escarlate fazem parte do time do Capitão América

O terceiro filme terá um confronto entre Tony Stark e Steve Rogers

Filme mais aguardado da Marvel, novo 
Capitão América chega aos cinemas

Mostra de 
Ana Rey e 

Rita Herckert
A Pinacoteca de São Ber-

nardo, no Jardim do Mar, 
recebe, a partir de hoje (30), 
às 17h, exposição de duas 
artistas plásticas, Ana Rey e 
Rita Herckert. A mostra, que 
fica até 28 de maio no local, 
apresenta as produções mais 
recentes da dupla.

A sala dois da Pinacoteca, 
localizada no piso superior, 
será ocupada pelas obras 
das artistas, pela primeira 
vez expostas no local. As 
telas e objetos, de tamanhos 
variados, constroem valores 
estéticos, históricos, concei-
tuais e filosóficos.

Durante a abertura da 
mostra, às 17 horas, ha-
verá coquetel com as pre-
senças de Ana Rey e Rita 
Heckert, do curador e con-
vidados. O evento é aberto 
ao público e gratuito.

A Pinacoteca de São Ber-
nardo do Campo  fica na rua 
Kara, 105, Jardim do Mar.

Divulgação

Banda Lavolta 
no Parque da 

Juventude

A banda de rock Lavolta, 
faz show gratuito, neste 
sábado, em São Bernardo, 
no Parque da Juventude 
(Av. Armando Ítalo Set-
ti, 65 - Baeta Neves, São 
Bernardo), perto do Paço 
Municipal e do Shopping 
Metrópole. Começa por 
volta das 14h e tocarão ou-
tras bandas do ABC.

Lavolta  apresentará 
músicas compostas pelos 
integrantes da banda, que 
revelam a competência 
harmônica e musical que 
caracteriza o desempenho e 
o talento dos músicos para 
o Rock’n’Roll. 

O grupo foi formado em 
2011, é de São Bernardo, 
mas já se apresentou com 
sucesso em casas tradicio-
nais da cena paulistana, 
como HANGAR 110, dividin-
do palco com bandas famo-
sas como Alaska, Rancore, 
Selvagens à Procura de Lei 
e Dance of Days. Entre 2015 
e 2016, a banda lançou três 
EPs (Extended Play), em 
formato digital , nas redes 
sociais: Escape, Calvário e 
Remate, que integram o 
álbum Sublimar, o primeiro 
CD do conjunto.

“Em cada quadro, combinei 
a alegria do Carnaval brasileiro, 
pois nasci numa sexta-feira 
de carnaval, em São Caetano 
do Sul, na Rua Capeberibe, 
os grafismos africanos que 
conheci nas pesquisas que fiz 
na África, as características da 
street art, que estudo há mais 
de dois anos, e o design e as co-
res fortes e alegres da cultura 
nordestina, pela qual sou apai-
xonado. Em todos eles, trago 
minhas melhores lembranças, 
inseridas em potes de vidro”, 
assim Rafael Murió descreve os 
trabalhos da exposição Rafael 
Murió – Lembranças, aberta na 

Pinacoteca de São Caetano (Av. 
Dr. Augusto de Toledo, nº 255).

O artista, que nasceu em São 
Caetano, em 1954, produziu 24 
obras especialmente para esta 
mostra, que marca seu retorno 
a uma exposição individual e 
uma importante passagem por 
sua cidade natal. Os trabalhos, 
que aparecem em diferentes 
técnicas, como acrílico, óleo, 
aquarela, pastel, colagem e 
carvão, remetem ao passado 
do artista e às suas lembranças 
de infância e juventude, nas 
décadas de 1960 e 1970.

O artista - Ao longo de seus 
52 anos de carreira, Rafael Mu-

rió é destaque por ser um dos 
artistas brasileiros com maior 
presença em eventos nacionais 
e internacionais. Participou de 
exposições em países como Es-
tados Unidos, Espanha, Rússia, 
China, Japão, México, Alema-
nha, entre outros. Nos últimos 
sete anos, tem sido convidado 
para expor suas obras no Mu-
seu do Louvre, na França.

As exposição Rafael Murió - 
Lembranças fica na Pinacoteca 
Municipal até 11 de junho. 
A visitação é de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h, e 
aos sábados, das 9h às 13h. 
Informações: 4223-4780.

Pinacoteca de São Caetano recebe exposicão de Rafael Murió

Quadro "Coisas do Brasil" faz parte da coleção
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Meta já foi atingida

Crianças aprendem e se divertem
no Programa Na Pista Certa

O programa também inicia os participantes no conhecimento da sinalização viária

Transmitir o comportamen-
to responsável e cívico no trân-
sito a motoristas e pedestres 
por meio das crianças. Esta é 
a síntese do Programa Na Pista 
Certa, da Fundação Mapfre. 
Em parceria com a Prefeitura, a 
iniciativa chega a São Caetano 
do Sul pelo terceiro ano con-
secutivo. As atividades foram 
realizadas nesta semana no 
Espaço Verde Chico Mendes 
(Avenida Fernando Simonsen, 
566, Bairro Cerâmica).

A programação foi iniciada 
segunda-feira (25/4) e atendeu 
alunos do primeiro ano do Ensi-
no Fundamental das escolas da 
rede municipal, além da EMEI 
Abelardo Galdino Pinto. Neste 
sábado (30/4) o programa será 
aberto a todas as crianças de 5 
a 9 anos, das 8h às 13h.

Alunos da EMEF Prof. Olyn-
tho Voltarelli Filho participaram 
do Na Pista Certa na tarde desta 
terça-feira (26/4). Entre eles, 
os amigos João Pedro Barbo-
sa, Lorena Vitorino e Murilo 
Cândido, todos de 6 anos. O 
trio se divertiu e aprendeu. 
“O motorista sempre tem de 
esperar o pedestre atravessar 
a rua”, relatou Lorena. “E tem 
que parar no farol vermelho”, 
concluiu Murilo.

A atividade começou com 
um teatro infantil, no qual 
os alunos conheceram duas 
cidades fictícias: uma limpa 
e organizada, e a outra suja, 
com desrespeito entre os mo-
radores. O comparativo serviu 
para a rápida assimilação das 

Minipista simula pequena cidade, com algumas sinalizações de trânsito

crianças, que escolheram viver 
na primeira delas. E aprende-
ram que, para isso, precisam 
preservar o meio ambiente, 
exercer a cidadania e respeitar 
as regras de trânsito.

Depois do aprendizado teó-
rico foi a vez do destaque do 
programa e momento mais 
aguardado pelos pequenos. A 
turma montou nas bicicletas e 
percorreu a minipista, espaço 
lúdico que simula uma pequena 
cidade com algumas sinaliza-
ções viárias. Novidade neste 
ano são as apresentações do 
Teatro de Fantoches da Guarda 
Civil Municipal (GCM), além de 
rápidos exercícios sobre certo e 
errado no trânsito.

“Os trabalhos de conscienti-
zação são cada vez mais neces-
sários para um trânsito seguro. 
E fazer isso com as crianças é 
formar boas gerações”, ressalta 
a coordenadora de Educação no 
Trânsito da Secretaria de Mo-
bilidade Urbana da Prefeitura, 
Gimeres Rocha Veloso.

Programa - O Programa 
Na Pista Certa foi idealizado 
pela Fundação Mapfre para 
proporcionar vivências lúdicas 
e pedagógicas em um espaço 
cenográfico com estrutura 
modular e itinerante. Moni-
tores treinados apresentam 
conteúdos de segurança viária 
e valores como o respeito ao 
próximo e ao meio ambiente.

Fotos: Alexandre Yort

Com 89,94% de adesão 
dos grupos prioritários, que 
envolvem profissionais da 
Saúde, crianças com mais 
de seis meses e menos de 
cincos anos, gestantes, idosos 
acima de 60 anos e mulheres 
puérperas (até 45 dias após 
o parto), a Prefeitura de São 
Caetano do Sul superou a 
meta esperada de 80% de 
vacinação contra a gripe (tri-
valente - inclui H1N1). Até 
terça-feira (26/4) foram apli-
cadas 40.071 doses.

Além dos grupos prioritá-
rios, com relação às pessoas 
com comorbidades (doenças 
crônicas), foram mais 5.164 
doses, totalizando parcial-
mente 45.235. A iniciativa se-
gue nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e nos postos da 
rede municipal. Os moradores 
devem levar a carteirinha 
para atualização.

Sobre os casos de H1N1, 
a Vigilância Epidemiológica 
de São Caetano contabiliza 
neste ano seis confirmados 
e 29 suspeitos em análise 
(aguardando resultado dos 
exames). Nenhum históri-
co de óbito. “No pronto-
-socorro, os profissionais 
estão preparados. O pico de 
atendimentos de pacientes 
com gripe foi em março. 
Porém, neste mês, vêm cain-
do”, explicou o diretor clínico 
do Hospital Municipal de 
Emergências Albert Sabin, 
Dr. Edler Tertuliano Lins.

A Escola Municipal de 
Informática Prof.ª Neusa 
Maria Nunes Branco, da 
Prefeitura de São Caetano 
do Sul, promove de 2 a 6 de 
maio a 5ª SEINFO – Semana 
da Informática, no Centro 
Digital (Avenida Goiás, 950, 
no Bairro Santa Paula). A 
atividade, gratuita e aberta 
ao público, busca aproximar 
os alunos do mercado de 
trabalho com palestras de 
profissionais da área de 
tecnologia.

As palestras terão início 
sempre às 19h30. Não é 
necessária inscrição prévia.

São Caetano 
supera meta 
de vacinação 
contra a gripe

Alunos da EMEF Olyntho Voltarelli Filho acompanham os ensinamentos

Entidades recebem
bolachas do Fundo Social

Campanha da Bolacha somou mais de 20 mil pacotes

Alexandre Yort

A Campanha da Bolacha 
2016, realizada em uma par-
ceria entre o Fundo Social de 
Solidariedade de São Caetano 
do Sul e as escolas da rede 
municipal, foi encerrada na 
quinta-feira (28/4) quando re-
presentantes de 33 instituições 
assistenciais estiveram na sede 
da entidade solidária para rece-
ber a doação de mais de 20 mil 
pacotes de biscoitos.

“A ajuda ao próximo e a 
caridade são ações que não 
têm nome, não têm empresa. 
São gestos realizados por seres 
humanos que simplesmente 
amam e respeitam as pessoas”, 
discursou emocionada a presi-
dente do Fundo Social, Graça 
Pinheiro. “E, mais uma vez, em 
nome de todos os beneficiados, 
registro meus agradecimentos 
aos alunos, famílias, funcio-
nários, professores e equipes 
pedagógicas de todas as esco-
las que colaboraram com essa 
campanha. Sem o empenho e 
dedicação de todos não conse-
guiríamos realizar essa doação.”

Segundo o prefeito de São 
Caetano, Paulo Pinheiro, o 
trabalho em conjunto entre o 
Poder Público e as instituições 

assistenciais é fundamental 
para semear o conceito de 
solidariedade no município. 
“É motivo de orgulho estar 
cercado por tanta gente que se 
preocupa com o bem estar da 
comunidade. Quem receberá 
a doação também sabe da im-
portância de todos vocês, que 
doam mais do que trabalho, 
doam amor”, finalizou o chefe 
do Executivo.

Entre as entidades beneficia-
das com a campanha estão o Lar 
Espírita Anália Franco, Sociedade 
de São Vicente de Paulo, Casa da 
Vovó, Instituição Cláudio Amân-
cio, Lar Bom Repouso, Divina 
Providência, Creche Lar Sama-
ritano, Sociedade Beneficente 
Grupo do Amor à Vida, Creche 
Zilda Natel, Patrulheiros Mirins, 
Lar Nossa Senhora das Mercês, 
Núcleo de Convivência Menino 
Jesus, Associação de Assistência 
Social São Francisco de Assis, 
Casa Padre Luis Scrosoppi, Cre-
che Oswaldo Cruz, Abrigo Irmã 
Tereza a Idosos Desamparados, 
Nucame, Centro de Integração 
Familiar Vitor Eduardo – Apoio 
ao Surdocego, Abrigo para Ido-
sos Lar do Amor Cristão, além 
de 12 paróquias do município.

SCS realiza
5ª Semana da 
Informática


