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A Prefeitura entrega nesta 
sexta-feira a revitalização do 
Clube Esportivo Recreativo Bo-
chófilo São José. Após a entrega 
da revitalização, será celebrada 
a tradicional missa de ação de 
graças a São José. 
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S.CaetanoSaúde!
Da gravidez a velhice, a 

maternidade representa mui-
tos desafios para a mulher. 
Já na gestação, o coração da 
grávida bate mais acelerado 
em virtude do aumento de 
sangue a ser bombeado. 

Pág. 04

O filme "O Maior Amor do 
Mundo" é uma celebração 
de mães de todos os tipos. A 
história conta o que acontece 
quando três gerações de mães 
e filhas se reencontram nos dias 
que antecedem o Dia das Mães.

Cinema

Ações inéditas no setor público
agilizam a Saúde de São Caetano

Santo André volta à elite
do futebol de São Paulo

Jogando no estádio Forta-
leza, em Barretos, a defesa do 
Santo André teve novamente 
uma grande atuação para ga-
rantir o empate sem gols diante 
do Barretos. Como o clube an-
dreense ganhou em casa por 2 

a 0, garantiu presença na final 
e consequente retorno à elite 
estadual. Com o objetivo con-
quistado, o Ramalhão enfrenta 
o Mirassol para ver quem fica 
com o título de campeão pau-
lista da Série A2. Página 4

Especialistas, auxiliares e técnicos de enfermagem reforçam a ação com aferições de pressão arterial e glicemia

A Saúde é o setor público 
que mais cobra empenho dos 
gestores. No Brasil, a demanda 
só aumenta, sufocando a receita 
e prejudicando a qualidade do 
atendimento. Mas ações iné-
ditas e pioneiras têm feito de 
São Caetano do Sul referência 
também nesta área. Em 2015 
foi criado o Programa Fila Zero, 
que, após 11 mutirões, é um 
sucesso. Mais de 30 mil atendi-
mentos já foram realizados de 
lá para cá. O objetivo é acabar 
com as demandas reprimidas 
na rede municipal, garantindo 
atendimento de qualidade aos 
usuários. Funciona em duas 
vertentes: Mutirões da Saúde e 
Saúde em Movimento. Página 3

São Caetano entrega
subvenções a APMs de escolas

A Prefeitura entregou as subvenções de 2016
para as Associações de Pais e Mestres (APMs)

de 61 escolas do município. Página 6
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Sessão solene celebra os 78 anos 
da Associação Comercial

PEN de São Caetano realiza 3ª reunião mensal

Editorial

Parece que o governador Geraldo Alck-
min, do PSDB, ainda não conseguiu acertar 
a mão sobre os temas que envolvem a edu-
cação no Estado. Na verdade, desde o ano 
passado, primeiro ano da atual Gestão, há 
uma sucessão de críticas, manifestações e, 
até mesmo, atos de ocupação de escolas e 
prédios públicos. E uma pergunta é feita pela 
população: o que está acontecendo com um 
dos setores mais importantes da administra-
ção pública, a educação, no maior Estado da 
Federação? Por enquanto, sem resposta.

As primeiras “derrapadas” aconteceram 
no ano passado, quando foi anunciada a 
reestruturação da rede de ensino estadual. 
Sem nenhuma discussão com a sociedade, 
com a comunidade escolar ou professores, 
o Governo anunciou o fechamento de 
quase 100 escolas em São Paulo. A notícia 
caiu como uma bomba e a reação foi pro-
porcional ao estrago que a medida poderia 
provocar. Estudantes ocuparam as ruas, 
suspenderam as aulas na força e ocuparam 
mais de 150 escolas em todo o Estado.

Sob pressão, o Governador suspendeu a 
reestruturação, demitiu o secretário de edu-

cação e prometeu discutir com os principais 
interessados – professores, pais e alunos – a 
melhor forma para implantá-la, sem preju-
dicar o ensino nas escolas estaduais e a vida 
das famílias. Os debates deveriam ocorrer 
em 2016, mas ainda não se tem informações 
claras sobre a realização dos mesmos.

Em 2016, no entanto, outra bomba para 
o setor de educação: a fraude na compra da 
merenda, envolvendo funcionários públicos 
e políticos. Até mesmo o presidente da As-
sembleia, deputado Fernando Capez (PSDB) 
foi envolvido na denúncia do desvio de 
milhões de reais na compra de merenda. A 
Polícia Civil e o Ministério Público suspeitam 
que o desvio de dinheiro público era feito em 
contratos que envolvem escolas públicas em 
mais de 22 cidades do estado. Os envolvidos 
insistem em negar qualquer participação no 
esquema e contam com a morosidade da 
Justiça, o esquecimento das pessoas e novos 
escândalos que possam abafar o atual.

Agora, alunos voltaram a ocupar as 
escolas. Dessa vez, o motivo foi a falta de 
merenda nas escolas técnicas, as ETECs. Estu-
dantes reclamam da qualidade da merenda 

oferecida e a ausência dela em algumas uni-
dades escolares administradas pelo Centro 
Paula Souza. Mais uma vez, o Governo falou, 
desmentiu e mudou de opinião. Diz que vai 
oferecer merenda (comida de verdade) em 
todas as unidades. Boa notícia, mas isso não 
vai acontecer imediatamente. Será preciso 
adaptar os espaços para atender de forma 
adequada os estudantes. 

Nesta semana, mais uma ação dos 
estudantes, que invadiram a Assembleia 
Legislativa e cobram a abertura de uma 
CPI para investigar as fraudes na compra da 
merenda. Mais um abacaxi para o Governa-
dor descascar nos próximos dias.

Por fim, o discurso político. Alckmim in-
siste em argumentar que as ações possuem 
cunho estritamente político e são coorde-
nadas por seus adversários. Fernando Capez 
segue a mesma linha de raciocínio. Pode até 
ter um pouco de verdade, mas não dá pra 
aceitar que erros de gestão e crimes come-
tidos contra a administração pública sejam 
atribuídos exclusivamente a divergências 
partidárias. Aí, já é duvidar demais da inteli-
gência do povo.

ABC Político

Contas 2012
O embate sobre a re-

provação das contas do 
ex-prefeito José Auricchio 
Júnior, referentes ao exer-
cício de 2012, ganhou mais 
um capítulo nesta semana, 
com a aprovação de um 
requerimento que pede o 
cancelamento da certidão 
emitida pelo presidente 
da Câmara, Paulo Bottura 
(PTB), que suspendia os 
efeitos da sessão que aca-
tou o parecer do Tribunal 
de Contas do Estado e jul-
gou irregulares as contas. 
Na prática, o documento 
deverá ser cancelado e 
o requerimento encami-
nhado ao Departamento 
Jurídico para emitir parecer 
sobre o assunto. Bottura 
já disse que a certidão foi 
expedida dentro da legali-
dade e que sua ação conta 
com respaldo do Jurídico 
do Legislativo. 

Dois laDos
Vereadores ouvidos 

pela coluna divergem sobre 
o tema. Aliados do Gover-
no Municipal acreditam 
que vai prevalecer o en-
tendimento da maioria e a 
certidão será cancelada em 
definitivo, tornando o ex-
-prefeito inelegível, mesmo 
com a decisão liminar da 
7ª Vara da Fazenda Pública 
favorável ao ex-prefeito. Já 
os “auricchistas” afirmam 
que o requerimento não 
muda em nada a situação 
de Auricchio, que vai preva-
lecer a decisão da Justiça e 
a Câmara terá que emitir a 
certidão requerida pelo ex-
-prefeito. A queda de braço 
promete novos capítulos 
nas próximas sessões.

agenDa
O ex-prefeito José Auric-

chio Júnior agendou para 
o próximo sábado (07/05) 
o 1º Seminário de pré-
-candidatos a vereador dos 
partidos que apoiam a sua 
candidatura ao Paço Mu-
nicipal. A atividade acor-
rerá no Buffet Status, no 
Bairro Centro, a partir da 
9 horas. Na pauta, orien-
tações e discussões sobre 
a legislação eleitoral, com 
destaque para as ações de 
comunicação (propaganda) 
e o calendário eleitoral. 
Questões jurídicas sobre a 

campanha também deve-
rão ser debatidas.

ReConheCimento
Marcela Costa, esposa 

do pré-candidato a pre-
feito Gilberto Costa (PEN) 
foi  homenageada pela 
Presidente da Associação 
de Proteção e Assistência 
a Maternidade e a Infân-
cia de São Caetano do Sul 
(APAMI), Senhora Elza Di 
Bella, no Jantar Benefi-
cente em comemoração 
ao 64º aniversário da As-
sociação, no Buffet 7 Ma-
res, ocorrido no dia 30 de 
abril. Marcela agradeceu 
a homenagem e destacou 
o trabalho voluntário da 
entidade, que beneficia 
bebês e gestantes carentes 
do município. Para ela, “é 
um dos maiores exemplos 
de solidariedade e amor 
ao próximo da região”.

DesembaRque
A  p r é - c a n d i d a t a  a 

vereadora pelo Partido 
Progressista (PP), de São 
Caetano do Sul, Rosana 
Maiotto, comunicou, nes-
ta quinta-feira (05/05), 
que não irá mais disputar 
as próximas eleições. A 
alegação foi a falta de 
estrutura para manter sua 
campanha. Rosana dispu-
tou as eleições municipais 
pela primeira vez em 2012, 
quando ficou com a pri-
meira suplência. Chegou a 
assumir temporariamente 
como vereadora em 2015. 
Era considerada uma das 
grandes forças femininas 
para conquistar uma cadei-
ra na Câmara nas eleições 
de outubro. Na mensagem 
aos seus eleitores ela des-
taca que “o sonho não aca-
bou, apenas foi adiado”. 
Que seja assim, então.

embaRque
Nos bastidores, porém, 

os comentários são de que 
Rosana Maiotto já teria 
acertado o seu novo des-
tino político. Primeiro, ela 
deverá deixar o Governo 
e se desfiliar do PP. De-
pois, deverá anunciar seu 
apoio ao pré-candidato a 
vereador Tite Campanella 
(PPS), que integra o grupo 
de apoio à eleição do ex-
-prefeito José Auricchio 
Júnior (PSDB).
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A Câmara de São Caetano foi 
palco do encontro de empresários 
e autoridades durante sessão so-
lene que comemorou os 78 anos 
da Aciscs (Associação Comercial e 
Industrial de São Caetano do Sul). 
O prefeito Paulo Pinheiro enfati-
zou a importância da associação 
para o desenvolvimento local. 
“Vemos a importância da Aciscs 
no contexto da economia regional 
e municipal. Associação sempre 
foi atuante e interessada em 
melhorar os serviços não só do 
comércio, mas da indústria", disse 
o prefeito desejando sucesso ao 
novo presidente Walter Estevam.

O pré-candidato a prefeito 
de São Caetano, Gilberto Costa 
(PEN), realizou dia 02/05 a ter-
ceira reunião mensal deste ano 
entre correligionários, onde 
atraiu mais de 500 pessoas en-
tre pré-candidatos a vereador, 
amigos e colaboradores.

Em um discurso inflamado 
Gilberto Costa confirmou que 
irá concorrer ao Executivo. 
“Não tenham dúvidas. Serei 
candidato sim e um candidato 
duro de ser vencido. Porque eu 
sou querido nessa cidade. Eu 

recebo o que eu dou. Eu dou 
amor e respeito”. 

Além da grande presença 
de apoiadores e entusiastas, 
o encontro marcou o anúncio 
das filiações de Dr. Hiroshi e 
Adauto Reggiani, pré-candi-
dato a vereador. Na ocasião 
também houve o lançamento 
do aplicativo Gilberto Costa, 
disponível para Smartphone 
ou Tablet Android. A ferra-
menta facilitará o acesso às 
informações dos candidatos 
e do partido.

O prefeito Paulo Pinheiro (PMDB) cumpriu uma 
extensa agenda política durante a semana. Reuniões 
organizadas por pré-candidatos e encontros com 
lideranças políticas e partidárias fizeram parte da 
programação. Na segunda-feira (02/05), ele se reuniu 
com pré-candidatos ao legislativo municipal do Partido 
Republicano da Ordem Social (Pros). Na terça-feira, 
Pinheiro esteve com pré-candidatos a vereador do 
Partido Republicano Brasileiro (PRB), no Bairro Jardim 
São Caetano. Na quarta-feira (04/05) o prefeito esteve 
com as lideranças do Partido Verde (PV).

ComPRomissos

Gilberto Costa fala sobre o rumo do partido nas eleições

Paulo Pinheiro recebe homenagem de Walter Estevam Júnior

Karim Kahn

As derrapadas na educação no Estado de São Paulo

Associação dos Jornais do

Interior do Estado de São PauloADJORI SP
auditada

Paulo Pinheiro com integrantes do PRB

Artigo

Costumo dizer que a Saúde é o 
maior desafio de um gestor público 
do Brasil. Pela complexidade do setor, 
quanto mais se faz, mais se tem que 
fazer. Em nenhum lugar do mundo 
pode-se dizer que esta é uma questão 
resolvida, ou que a mera e simples ma-
nutenção dos serviços será o suficien-
te para a satisfação das necessidades 
dos pacientes.

No Brasil, a demanda pela saúde 
pública só aumenta. Além do cres-
cimento populacional, esta é uma 
situação que se agrava neste período 
de crise econômica do País. Com o au-
mento do desemprego, por exemplo, 
os trabalhadores perdem o convênio 

médico, e toda a família passa a recor-
rer ao Sistema Único de Saúde, o SUS.

E em São Caetano há mais uma 
peculiaridade: pela boa qualidade dos 
nossos serviços, reconhecidos nacio-
nalmente, a maior parte dos pacientes 
atendidos nas chamadas unidades 
“porta aberta” são moradores de ou-
tras cidades.

É assim, por exemplo, no Hospital 
Municipal de Emergências Albert Sa-
bin. E não cabe ao gestor municipal 
qualquer medida na tentativa de im-
pedir este fenômeno. O atendimento 
pelo SUS não pode ser negado aos ci-
dadãos que não residam no município, 
uma vez que a Lei 8080/1990 prevê a 
universalidade de acesso aos serviços 
de saúde e igualdade de assistência.

Mas, diante disso, o gestor tem o 
dever de buscar alternativas ousadas 
e criativas para elevar a qualidade do 
atendimento para todos que usam o 
sistema, munícipes ou não. É o que es-
tamos fazendo em São Caetano do Sul.

Em 2015 demos início a grandes 

novidades para tornar os atendimen-
tos mais rápidos. A principal delas 
é o Programa Fila Zero, que, como 
o próprio nome sugere, visa acabar 
com a demanda reprimida na rede 
municipal.

O destaque do programa são os 
mutirões. Já foram 11 realizados até 
aqui, contabilizando 30 mil atendi-
mentos. Sem dúvida um sucesso. No 
formato, qualquer morador que quei-
ra se consultar com um especialista 
é só ir até o Hospital São Caetano no 
terceiro sábado de cada mês. Isso sem 
a necessidade de marcar consulta. 
Ainda passam por exames e avaliações 
oftalmológicas e odontológicas.

É desta forma, com trabalho sério 
e responsável, que reorganizamos o 
setor em São Caetano. Afinal, a sua 
saúde não pode esperar.

Paulo Pinheiro é médico e prefeito 
de são Caetano do sul

Atendimento rápido para a sua saúde

Divulgação

Karim Kahn
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Ações inéditas no setor público
agilizam a Saúde da cidade

Programa Fila Zero e sistema de triagem de pacientes reduzem a espera por atendimento

A Saúde é o setor público 
que mais cobra empenho dos 
gestores. No Brasil, a demanda 
só aumenta, sufocando a receita 
e prejudicando a qualidade do 
atendimento. Mas ações iné-
ditas e pioneiras têm feito de 
São Caetano do Sul referência 
também nesta área.

“Sou médico e sei que o 
paciente precisa ser tratado 
não só com remédios, mas com 
respeito e atenção”, ressalta o 
prefeito Paulo Pinheiro. Este 
conceito norteia todas as ações 
de governo. Na Saúde não é di-
ferente. E especialmente duas 
iniciativas têm contribuído 
para agilizar os procedimentos 
e reduzir significativamente a 
espera dos pacientes.

Em 2015 foi criado o Pro-
grama Fila Zero, que, após 11 
mutirões, é um sucesso. Mais 
de 30 mil atendimentos já foram 
realizados de lá para cá. O obje-
tivo é acabar com as demandas 
reprimidas na rede municipal, 
garantindo atendimento de qua-
lidade aos usuários. Funciona 
em duas vertentes: Mutirões da 
Saúde e Saúde em Movimento.

Os mutirões são realizados 
todo o terceiro sábado do mês 
(exceto feriados, quando a data 
é reprogramada) no Hospital 
São Caetano (Rua Espírito Santo, 
277, Bairro Santo Antonio). Os 
munícipes se consultam espon-

Paulo Pinheiro: "Paciente precisa ser tratado não só com remédios, mas com respeito e atenção"

taneamente (sem a necessidade 
de marcar exames) com uma 
legião de médicos em diversas 
especialidades, e ainda passam 
por exames e avaliações oftal-
mológicas e odontológicas.

Existe toda uma estrutura de 
serviços da Secretaria Municipal 
de Saúde voltada para suprir 
as necessidades da população. 
Especialistas, auxiliares e técni-
cos de enfermagem reforçam a 
ação com aferições de pressão 
arterial e glicemia, além das am-
bulâncias para o deslocamento de 

pacientes. A Ouvidoria da Saúde 
também atende reclamações, 
críticas e sugestões. E os remédios 
prescritos são retirados no Centro 
de Distribuição de Medicamentos.

Além dos mutirões mensais, 
outra vertente do Programa Fila 
Zero é o Saúde em Movimento, 
com as Unidades Móveis de 
Odontologia e de Oftalmolo-
gia. Os veículos totalmente 
equipados atuam nos mutirões 
e circulam pela cidade, descen-
tralizando o atendimento de 
Saúde, com triagens, encami-

nhamentos e exames.
Outra grande novidade é o 

sistema de triagem do Hospital 
Municipal de Emergências Albert 
Sabin, na Avenida Presidente 
Kennedy. Mais da metade dos 
pacientes atendidos na unidade 
são de outros municípios, que 
procuram os serviços de São 
Caetano pelas boas referências.

Para manter a alta qualidade 
do atendimento, mesmo com 
aumento crescente da demanda, 
o sistema de classificação de ris-
co na Escola Manchester deter-

mina o grau de necessidade de 
cada paciente, classificados por 
cores: Vermelho (Atendimento 
de Emergência – 0min), Laranja 
(Muito Urgente – até 10min), 
Amarelo (Urgente – até 50min), 
Verde (Pouco Urgente – até 
120min) e Azul (Não Urgente – 
até 240min). Após o atendimen-
to inicial, o paciente passa pela 
sala de triagem, que conta com 
enfermeiros, técnicos e médico. 
Com isso, inclusive os casos não 
urgentes são encaminhados 
mais rapidamente.

Arquivo

Prefeitura de São Caetano entrega 
revitalização do Bochófilo

São Caetano do Sul é re-
conhecida nacionalmente por 
sua elevada qualidade de vida. 
A cidade tem no incentivo ao 
esporte e às práticas saudáveis 
ferramentas de propulsão que 
a colocam no topo do Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH) do Brasil. Este ideal de 
governo fica evidente mais uma 
vez com a revitalização do Clube 
Esportivo Recreativo Bochófilo 
São José (Rua Rio Grande do Sul, 
1.083, Bairro Santo Antonio). 
O equipamento será entregue 
modernizado pela Prefeitura 
nesta sexta-feira (6/5), às 18h30. 
O evento é aberto ao público. 

Após a entrega da revitaliza-

ção, será celebrada a tradicional 
missa de ação de graças a São 
José. A manifestação religiosa 
é realizada desde 1963, e está 
ligada à história do bairro e de 
seus moradores.

Os trabalhos de reforma e 
modernização contemplaram 
a pintura de todo o clube e re-
visão das instalações elétricas. 
Com isso, há significativa me-
lhora no aspecto visual, além 
de ambiente mais confortável 
para atletas e demais frequen-
tadores. Outra novidade é a 
instalação de painéis com fotos 
que contam a história do clube, 
em trabalho de restauração das 
imagens conduzido pela Secom.

“O Bochófilo é um clube mui-
to importante na história de São 
Caetano. Além da parte esporti-
va, com as vitoriosas equipes de 
bocha e de ginástica rítmica, nos 
orgulha também com o seu viés 
social, mantendo uma tradição 
de fé de nossos moradores com 
as missas a São José”, ressalta o 
prefeito Paulo Pinheiro.

O administrador do Bochó-
filo, Octávio Kahn, destaca o 
empenho da Prefeitura na revita-
lização do espaço e na realização 
da missa. “É uma iniciativa que 
contempla a nossa necessidade. 
Aguardávamos isso há um bom 
tempo. Agora temos um clube 
mais agradável para todos.”

SCS conclui entrega dos 
Cartões Medicamento

Moradora recebe benefício das mãos do prefeito Canchas de bocha integram os trabalhos de revitalização do clube

 Eric Romero/PMSCS  Eric Romero/PMSCS

O prefeito Paulo Pinheiro 
concluiu a entrega de 101 car-
tões do Auxílio-Medicamento. 
O benefício garante apoio da 
Prefeitura aos moradores em 
situação de vulnerabilidade 
social. Desde abril de 2014, 
2.080 pacientes que realmente 
precisam foram beneficiados 
por terem se enquadrado nas 
exigências legais do projeto.

Pinheiro destacou que o 
Executivo teve que lutar para 
reativar o benefício. “Pagamos 
R$ 158 milhões da dívida da 
gestão anterior. Ainda faltam 
R$ 106 milhões. Quando assu-
mimos em 2013, constatamos 
rombo de R$ 1,6 milhão de car-

tões e cestas básicas, benefícios 
essenciais. Com responsabili-
dade, conseguimos negociar 
com a empresa fornecedora e 
dar a volta por cima. Iniciamos 
o recadastramento, garantindo 
a destinação justa”, explicou.

Teiji Nozawa, morador do 
Bairro Nova Gerty, realiza trata-
mento de câncer e agradeceu o 
prefeito pela iniciativa. “Faço qui-
mioterapia e tomo diversos me-
dicamentos. Com certeza, agora 
vou garantir a compra. Obrigado”, 
elogiou com sua esposa Maechko 
Nozawa. Oswaldo Simões Louro, 
do mesmo bairro, disse que ajuda 
bastante no orçamento mensal. 
“É um alívio”, concluiu.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

A Faculdade de Tecnologia 
(Fatec) de São Caetano, que 
oferece formação superior 
gratuita, abriu dia 3/5 ins-
crições para o Vestibular do 
2º semestre de 2016, para 
os cursos de Análise e De-
senvolvimento de Sistemas; 
Gestão Empresarial (EAD); 
Jogos Digitais; Secretariado; 
e Segurança da Informação. 
O candidato deve se inscrever 
até às 15h do dia 9 de ju-
nho, exclusivamente pelo site 
www.vestibularfatec.com.br.

A taxa de inscrição para o 
Vestibular Fatec é de R$ 75. 
Outras informações sobre o 
vestibular e os cursos da Fatec 
São Caetano podem ser obti-
das pelo telefone 4232-9552.

Confira abaixo a programa-
ção do processo seletivo:

De 3/5 até às 15h do dia 
9/6 - Inscrições do Processo 
Seletivo no site www.vestibu-
larfatec.com.br;

28/6 - Divulgação dos locais 
de Exame;

3/7 (domingo), às 13h – 
Exame – duração da prova: 5 
horas;

3/7 (domingo), a partir das 
18h30 - Divulgação do gabarito 
oficial;

20/7 - Divulgação da lista 
de classificação geral, da 1ª 
lista de convocação e do de-
sempenho dos candidatos;

21 e 22/7 - Matrícula da 1ª 
lista de convocação;

25/7 - Divulgação da 2ª lista 
de convocação;

26/7 - Matrícula da 2ª lista 
de convocação.

Fatec de São 
Caetano abre 

inscrições para 
Vestibular

181

DISQUE

DENÚNCIA

SIGILO ABSOLUTO

Desde 2001 como verea-
dor, Salgado defende ideias 
e concretiza projetos que vi-
sam melhorar a qualidade de 
vida e o bem-estar de toda a 
população. Ao longo de sua 
trajetória como vereador, 
Salgado trabalhou intensa-
mente pela transparência 
dos órgãos públicos.

 Esse ideal foi reconhecido 
e confirmado com a alteração 
da Lei Orgânica do Município 
(Emenda nº33), onde instituiu 
a Lei da Ficha Limpa. A Emen-

da nº 33 prevê que os cargos 
comissionados e concursados, 
do Executivo e do Legislativo, 
sejam preenchidos por pessoas 
que não tenham problemas 
com a Justiça. 

Dentre suas diversas con-
quistas para São Caetano, 
destaca-se também a entre-
ga de fraldas geriátricas, a 
ampliação do período de li-
cença maternidade das servi-
doras públicas para 180 dias, 
bem como, a redução de 2 
horas da jornada de trabalho 

do funcionário público que 
têm filhos com necessidades 
especiais.

Recentemente, Jorge Sal-
gado protocolou um projeto 
de Lei que incentiva a Redução 
da Carga Horária dos Enfer-
meiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem para 30hs 
semanais. O vereador justifica 
tal propositura em virtude de 
algumas atividades exigirem 
mais do trabalhador, levando-o 
mais rapidamente à fadiga pelo 
desgaste físico e psicológico. 

Outra solicitação de extre-
ma relevância para população, 
é o projeto que visa a presença 
de profissionais de odontolo-
gia nas unidades de terapia 
intensiva (UTI) dos hospitais 
situados no município de São 
Caetano do Sul.

Além de vereador atuante, 
Jorge Salgado defende há mais 
de 30 anos de forma efetiva e 
determinada, o MOVIMENTO 
APAEANO, representando mais 
de trezentas APAES do Estado 
de São Paulo.

Jorge Salgado: exemplo de seriedade e transparência 

Vereador Jorge Salgado

Arquivo
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Jogando no estádio Forta-
leza, em Barretos, a defesa do 
Santo André teve novamente 
uma grande atuação para ga-
rantir o empate sem gols diante 
do Barretos na noite do último 
sábado, na partida de volta 
da semifinal do Paulistão A2. 
Como o clube andreense ga-
nhou em casa por 2 a 0, garan-
tiu o retorno à elite estadual.

O técnico Toninho Cecílio 
comemorou a conquista do 
acesso e exaltou toda trajetória 
desde sua chegada ao clube. 
"Uma conquista maravilhosa 
que tivemos aqui em Barretos, 
pois desde a minha chegada, 
não podíamos perder pontos. 
O grupo se mobilizou, houve 
uma sintonia muito boa e isso 
fez com que todos voltassem 
para o mesmo objetivo, porque 
sabíamos que tínhamos condi-

ções. O time se mostrava com 
qualidade, mas ainda não havia 
mostrado aquela cara de che-
gada. A partir da classificação. 
foi agregando confiança. Agora 
chegamos contra um grande 
adversário, com um homem a 
menos, podemos dizer que foi 
atípica pela dificuldade do jogo, 
mas foi uma conquista de todo 
o grupo", comemorou.

Segundo o comandante, a 
boa convivência com o elenco 
fez a diferença. "É a cara do San-
to André. O treinador precisa de 
jogador, pois sem ter material 
humano ele não chega. Quando 
chegamos, fomos exigentes em 
todos os dias, sempre com mui-
to respeito. Eles entenderam 
muito bem, pois sem cobrança, 
o futebol não existe e o resulta-
do está aí", ressaltou.

Decisão - Em reunião rea-

lizada na sede da Federação 
Paulista entre representantes 
da entidade e dos finalistas 
Mirassol e Santo André, ficou 
definida a data e horário da 
partida decisiva. O jogo será 
em Mirassol, já que o time local 
tem melhor campanha. A parti-
da será no sábado (07), às 19h, 
com transmissão de SporTV, 
Rede Vida e TV Brasil. Também 
será instalado no Paço Munici-
pal um telão para a torcida do 
Ramalhão acompanhar o jogo.  
O evento começa às 18h.

Além do acesso garantido, 
o campeão ainda terá direito 
de disputar a Copa do Brasil de 
2017. Para a final serão disponi-
bilizados 10 mil ingressos para 
trocas por garrafas pet, sendo 
oito mil para a torcida local e 
dois mil para os torcedores do 
Santo André.

Campo ganha grama 
sintética em SBC

Santo André segura pressão do
Barretos e volta à elite paulista

Jogadores comemoram desempenho que levou ao retorno da Série A do PaulistaNa inauguração, crianças do Projeto Tigrinho usaram o campo reformado

Rodrigo Corsi/FPF 

Os moradores da Vila São 
Pedro marcaram presença du-
rante a entrega pelo prefeito de 
São Bernardo, Luiz Marinho, da 
reforma do campo da região. 
O espaço, localizado na Rua 
Santo Antônio, foi qualificado 
por meio de parceria entre a 
Prefeitura e a Companhia de 
Bebidas das Américas - AmBev.

Antigamente um ‘terrão’, 
o campo ganhou, além do 
gramado sintético, novo siste-
ma de drenagem e vestiários 
reformados. Com esse, são 
cinco os campos revitalizados 
e reformados pela Prefeitura e 
aptos a receber jogos oficiais.

Marinho ressaltou a im-
portância da prática esportiva 
pela população, atividade que 
garante qualidade de vida e 
que contribui para afastar das 
drogas os jovens. Ele também 
falou sobre o programa Cidade 
Responsável, da mesma forma 
desenvolvido no município em 
parceria com a AmBev, mas 
por meio da Cervbrasil (Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
da Cerveja). “Esse programa 
prevê a realização de ações de 
conscientização sobre o con-

sumo responsável de bebidas 
alcoólicas”, explicou.

O gerente de relações institu-
cionais da AmBev, Renato Meg-
da, falou sobre a intervenção 
no campo. “O futebol tem um 
importante papel na comunida-
de, funcionando como um es-
paço onde os amigos e vizinhos 
podem se reunir. A revitalização 
deste campo é nossa forma de 
manter viva a tradição do futebol 
de várzea”, disse. 

Durante a inauguração, jo-
vens do Projeto Tigrinho da Vila 
São Pedro usaram pela primeira 
vez o campo reformado. A po-
pulação também pôde se diver-
tir com algumas das atrações 
do Expresso Lazer, programa 
da Prefeitura que descentraliza 
na cidade o oferecimento de 
atividades de esporte e lazer: 
mesas de ping-pong,  música e 
espaço para desenho. 

Como parte do evento de 
inauguração, o prefeito deu o 
pontapé inicial da partida de 
futebol entre o E.C. Amigos 
da Vila São Pedro e o Centro 
Esportivo Palmeirinha. Também 
jogaram no dia o E.C. Rudge 
Ramos contra o E.C. WD. 

A Liga de Xadrez de São 
Bernardo do Campo, pro-
move neste sábado (7), às 
9h30, a 7ª edição do Circuito 
Interno de Xadrez Rápido. A 
competição, gratuita e sem 
limite de idade, acontece na 
sede da Liga,  e tem como ob-
jetivo promover essa moda-
lidade de jogo no município.

O Xadrez Rápido se ca-
racteriza por ter o tempo 
máximo de rodada de 40 mi-
nutos, dando a cada jogador, 
portanto, 20 minutos ao todo 
para realizar suas jogadas.

As inscrições devem ser 
feitas até meia hora antes 
da competição. Informa-
ções com Ricardo Criez, 
pelo e-mail ricardocriez@
hotmail.com ou telefone 
99633-9607. A sede da 
LXSBC fica na Rua Olavo 
Bilac, 240, na Vila Euclides.

Circuito de
Xadrez Rápido

Coração de mãe: como manter a vida
materna com saúde e disposição 

Mães devem ficar alertas com a sobrecarga de funções

Da gravidez a velhice, a ma-
ternidade representa muitos 
desafios para a mulher. Já na 
gestação, o coração da grávida 
bate mais acelerado em virtu-
de do aumento de sangue a 
ser bombeado. O batimento 
cardíaco pode aumentar de 30 
a 50%. É fundamental, nesse 
período, controlar a pressão 
arterial da gestante, que pode 
sofrer de hipertensão gesta-
cional. “Grávidas com pressão 
alta devem ser acompanhadas 
de perto para não correm o 
sério risco de desenvolver uma 
eclampsia durante o parto”, 
enfatiza o cirurgião cardiovas-
cular, Dr. Edmo Atique Gabriel. 

Outra doença que requer 
atenção na gravidez é o diabe-
tes, principalmente, se a mãe a 
adquiriu antes de engravidar, o 
diabetes materno prévio que, 
além de trazer consequências 
para saúde da gestante, pode 
causar má formação do coração 
do bebê na fase de gestação. O 
diabetes que costuma aparecer 
no final do segundo trimestre da 
gravidez, o gestacional, normal-
mente, não interfere tanto na 
formação cardíaca do bebe em 
desenvolvimento, mas também 
pode causar, em 25% dos casos, 
hipertrofia ventricular. Por isso, 
é importante a grávida ficar 
atenta à dieta e, em casos mais 
avançados, fazer uso da insulina 
para controlar a doença.

Mas quem disse que cora-
ção de mãe tem folga. Depois 
que o bebê nasce e acaba a 
licença maternidade, a mulher 
tem que enfrentar uma rotina 

árdua pela frente, precisa conci-
liar a vida profissional, os afaze-
res domésticos e o cuidado com 
os filhos. A mulher pode ficar 
sobrecarregada ao tentar lidar 
com esse turbilhão de emoções 
junto com a rotina do dia a dia.

 “Independente do número 
de filhos, as mães ficam tão 
preocupadas com eles que, às 
vezes, acabam esquecendo-
-se de cuidar delas mesmas. 
Um cansaço excessivo e fora 
do normal, queimação no 
estômago, uma dor no peito 
mais forte somada a dores 
nas costas e pescoço são sinais 
típicos de um infarto e deve-se 
procurar um médico”, alerta o 
cirurgião cardiovascular.

E como ser mãe é colocar 

o coração sempre a prova, 
mesmo com os filhos crescidos, 
elas não conseguem parar de 
se preocupar e levam ao pé da 
letra o ditado, “filhos criados, 
trabalho dobrado”. Mas é justa-
mente na maturidade que elas 
devem deixar as preocupações 
de lado e aumentar os cuidados 
com a saúde do coração. Após 
os 50 anos, com a chegada da 
menopausa, a mulher começa 
a perder a proteção hormonal 
do estrogênio que tem efeitos 
benéficos para o coração e, 
com isso, aumenta considera-
velmente os riscos de doenças 
cardíacas. O estrogênio ajuda 
a controlar os níveis de coles-
terol, as taxas de insulina e es-
timula a circulação sanguínea.

Divulgação 

O chocolate é produzido 
através da manteiga de ca-
cau extraída da amêndoa do 
fruto e com o pó obtido com 
restante que foi processado. 
Estes ingredientes são ricos 
em ácidos graxos, ferro, 
zinco, polifenóis, ômega, 
flavonoides, entre outras 
substâncias que fazem bem 
à saúde, explica Dr. Edmo Ati-
que Gabriel, que é cirurgião 
cardiovascular. Essas pro-
priedades contidas nos cho-
colates são anti-oxidantes, 
anti-inflamatórias e termo-
gênicas, o que contribui para 
o bom funcionamento do 
coração. Pesquisas realiza-
das por instituições mundiais 
indicam que o chocolate 
ajuda a baixar a pressão, re-
duzir o colesterol, melhorar 
a circulação dos vasos san-
guíneos e pode até diminuir 
a incidência de AVC. Porém, 
deve ser consumido com 
moderação, pode causar 
disfunções como obesidade, 
diabetes e dislipidemia.

Chocolate

Aliviando a rotina
 • Não se deixe levar 

pela rotina - observe os 
sinais que o seu organismo 
dá e, se sentir sintomas fre-
quentes e mais fortes que 
os habituais, não confunda 
com o estresse do dia a dia, 
procure um médico. É aconse-
lhável fazer check-up cardíaco 
periodicamente para a manu-
tenção da saúde. 

• Reserve um tempo para 
você - por mais atribulada 
que seja sua agenda inclua 
momentos que proporcio-
nem satisfação pessoal. Se 
preocupar mais com os outros 

do que consigo mesma pode 
ser prejudicial para saúde e, 
se você ficar doente, não vai 
conseguir cuidar dos filhos.

• Mantenha uma ali-
mentação balanceada - au-
mente o consumo de frutas, 
legumes e verdura e reduza 
a ingestão de sal, frituras, 
doces e bebidas alcoólicas 

• Pratique exercícios - 
além de fazer bem para a 
saúde do coração vai melho-
rar o condicionamento físico 
e dar pique para cumprir 
todos os compromissos da 
atribulada agenda de mãe. 

Wilson Magão

Já na gestação os batimentos cardíacos da mulher podem aumentar em até 50%

leia mais notíCias no site
www.jregiao.com.br
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Beatles 4Ever apresenta musical
no Teatro Municipal de Santo André

Beatles 4Ever apresentam 
um musical que conta em 
detalhes a trajetória da banda  
Beatles. Fundada em 1976 
por Celso Anieri e Marcus 
Rampazzo, Beatles 4Ever foi a 
primeira banda cover do Bra-
sil e seu exemplo foi seguido 
por inúmeras outras bandas 
do cenário musical nacional.

 Desde a sua estreia, a 
banda já se apresentou em 
todos os estados brasileiros 
ultrapassando a marca de mais 
de 6.000 shows e conquista fãs 
a cada nova temporada. 

O espetáculo é marcado 
pela fidelidade com que os in-
tegrantes apresentam a história 
do grupo. Todas as roupas e 
adereços são réplicas fiéis dos 
figurinos que os Beatles usavam 
na época. A maioria dos instru-
mentos é da mesma época dos 
instrumentos usados por eles, o 
que torna a sonoridade idêntica 
às gravações originais. As apre-
sentações começam com a fase 
da "beatlemania", quando os 
Beatles usavam seus elegantes 
ternos e um corte de cabelo 
revolucionário para a época. 

Um telão e uma trilha sono-
ra ilustram a história contada 
de forma cronológica e levam 
o público a uma viagem no 
tempo, relembrando músicas 
marcantes e emocionantes.

O Espetáculo será no Teatro 
Municipal de Santo André (Pra-
ça IV Centenário, 01 - Centro), 
no sábado, dia 7, às 21 horas. 
Ingressos pelos sites: www.
compreingressos.com  - www.
bilheteriaexpress.com.br  -  
www.bilheteriarapida.com.br. 
Mais informações: 2093-3176 
ou www.caproducoes.com.br.

Nando Reis faz show
em São Caetano

Cantor apresenta seu novo trabalho Beatles 4Ever é a primeira banda cover do Beatles no Brasil

Divulgação Divulgação

Após o grande sucesso de 
público em 2015,  Nando Reis 
volta a São Caetano com seu 
show “Voz e Violão”. O baixista, 
cantor, violonista e compositor 
brasileiro fará uma apresenta-
ção especial no próximo dia 12, 
no Teatro Paulo Machado de 
Carvalho (Alameda Conde de 
Porto Alegre, 840 - Bairro Santa 
Maria - São Caetano do Sul.)

 O show acústico permite 
que se admire as belas letras 
de Nando, alternando fortes 
batidas de violão com vigorosas 
interpretações, e mostra que 

ele vem renovando-se a cada 
temporada e mostrando saber 
plenamente fazer uso de sua 
incrível criatividade artística.

No setlist, os fãs  poderão 
ouvir composições conheci-
das que não ficarão de fora: 
“O Segundo Sol”, populariza-
da numa versão com Cássia 
Eller,” Por Onde Andei “, “O 
mundo é Bao Sebastião”, 
“Os Cegos do Castelo”, “Re-
licário”, “All Star” e a nova 
música de trabalho “Sei”. 

Ingressos à venda: https://
www.ingressorapido.com.br.

Peça retrata conflito familiar

"O Maior Amor do Mundo" 
é a mais nova comédia de Garry 
Marshall (Uma Linda Mulher e 
Idas e Vindas do Amor). O fil-
me é uma celebração de mães 
de todos os tipos. A história 
conta o que acontece quando 
três gerações de mães e filhas 

se reencontram nos dias que 
antecedem o Dia das Mães, 
com muitas risadas, lágrimas 
e, claro, muito amor de mãe.
Nesta comédia romântica, vá-
rias histórias associadas à ma-
ternidade se cruzam: Sandy 
(Jennifer Aniston) é uma mãe 

solteira com dois filhos, Bradley 
(Jason Sudeikis) é um pai soltei-
ro com uma filha adolescente, 
Jesse (Kate Hudson) tem uma 
história complicada com a sua 
mãe, Kristin (Britt Robertson) 
nunca conheceu a sua mãe bio-
lógica e Miranda (Julia Roberts) 

é uma escritora de sucesso que 
abre mão de ter filhos para se 
dedicar à carreira.

Parcerias: Quarto projeto 
no qual Julia Roberts colabora 
com o diretor Gary Marshall. Os 
outros foram Uma Linda Mulher 
(1990), Noiva em Fuga (1999) e 

Idas e Vindas do Amor (2010). 
Quinto filme em que Jennifer 
Anniston trabalha ao lado de Ja-
son Sudeikis, depois de Caçador 
de Recompensas (2010), Quero 
Matar Meu Chefe (2011), Família 
do Bagulho (2013) e Quero Ma-
tar Meu Chefe 2 (2014).

Divulgação

Julia Roberts e Jennifer Aniston protagonizam filme que fala sobre diversas formas da maternidade

Histórias paralelas sobre a maternidade são abordadas na trama

Filme "O Maior Amor do Mundo"
é uma celebração ao Dia das Mães

Inscrições 
para Feira 

Mística
A Secretaria de Cultura 

da Prefeitura de São Caetano 
do Sul realiza chamamento 
para a sua primeira Feira 
Mística que será promovida 
em 25 e 26 de junho, das 10 
às 21 horas, no Espaço Verde 
Chico Mendes. Palestras, 
atendimentos terapêuticos, 
apresentações culturais, 
previsões e comercializa-
ção de produtos místicos 
e esotéricos farão parte 
do evento. Os interessados 
em participar com alguma 
atividade ou tenda podem 
se inscrever através do for-
mulário eletrônico http://
goo.gl/forms/IsLVwj91Jp, 
até 6 de maio. O preen-
chimento do cadastro não 
garante a efetiva participa-
ção no evento. Os selecio-
nados serão convocados 
para reuniões presenciais e 
receberão informações adi-
cionais sobre a ação. Outras 
informações sobre a Feira 
Mística podem ser obtidas 
na Secretaria de Cultura, 
pelos telefones 4232-1237 
e 4232-1294, ou pelo email 
cultura.imprensa@saocae-
tanodosul.sp.gov.br. 

Divulgação

Cia Encena 
apresenta 

peça A Escada

O eterno conflito entre o 
antigo e o novo, e o universo 
de contrastes entre pais e 
filhos, marido e mulher, pa-
trão e empregado, é o tema 
central da peça A Escada, 
que será encenada no Teatro 
Santos Dumont (Av. Goiás, 
1.111, Bairro Santa Paula), 
em São Caetano do Sul, 
com o apoio da Secretaria 
de Cultura da Prefeitura. A 
apresentação única ocorre 
neste sábado (7/5), a partir 
das 21 horas, com entrada 
gratuita. Outras informações 
sobre o espetáculo podem 
ser adquiridas na sede da-
Secretaria, pelos telefones 
4232-1237 e 4232-1294.

Falido e decadente, o casal 
Antenor e Amélia vive de favor, 
em sistema de rodízio, nas 
casas dos quatro filhos.  Mas, 
diante da iminente senilidade 
dos velhos, chega o momento 
em que terão que enfrentar 
um difícil dilema, internar ou 
não os pais num asilo. 

Para celebrar o Dia das 
Mães (8 de maio), a Fundação 
Pró-Memória de São Caetano 
do Sul promove a exposição 
virtual Grandes mães, gran-
des famílias, que apresenta, 
por meio de fotos do acervo 
do Centro de Documentação 
Histórica, mulheres que, além 
de desempenharem a função 
de esposas e donas de casa, 
desdobraram-se no cuidado 
de sua numerosa prole. Foi 
em São Caetano que elas cres-
ceram e viram seus filhos se 
desenvolverem.

No decorrer da história, 
por vários anos e em muitas 

e diversas culturas, a materni-
dade foi considerada o princi-
pal papel feminino. Ser espo-
sa, mãe e dona de casa fazia 
parte da natureza da mulher, 
que precisava gerar filhos. E 
não eram poucos. As crianças 
representavam importante 
componente econômico para 
o futuro e eram, também, 
garantia existencial, de con-
tinuidade e manutenção da 
família. Uma imagem de 1916 
mostra, por exemplo, sete 
dos oito filhos de Santa Leoni 
Lorenzini. A família Buso, em 
outro retrato, aparece com 
sua prole de seis filhos.

A mudança no perfil das 
mulheres é notória principal-
mente após sua entrada no 
mercado de trabalho. Mesmo 
diante desse novo panorama, 
a Pró-Memória celebra um dia 
que foi criado especialmente 
para as mães, que sempre 
foram e serão especiais.

A Fundação Pró-Memória 
faz uma preservação do pa-
trimônio cultural, por meio 
de projetos e iniciativas que 
envolvam diretamente a po-
pulação, com o propósito da 
valorização do patrimônio da 
cidade. Mais informações pelo 
telefone 4223-4780.

Mães são tema de exposição virtual da Pró-Memória

Foto de 1916: família de Santa Leoni Lorenzini
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Paulo Pinheiro vistoria obras de
revitalização e ampliação da GCM

A reforma da sede da GCM foi planejada de forma a otimizar o uso do espaço

Oferecer um local de tra-
balho adequado aos afazeres 
diários e com conforto para os 
funcionários é estimular um 
serviço bem executado. Por isso, 
a Prefeitura de São Caetano do 
Sul revitaliza a sede da Guarda 
Civil Municipal (GCM). Em fase 
final, as obras, que serão entre-
gues no dia 14 de maio, foram 
vistoriadas pelo prefeito Paulo 
Pinheiro na terça-feira (3/5).

O chefe do Executivo ressal-
tou o compromisso da gestão 
em promover as melhorias. “Te-
mos uma corporação formada 
por homens e mulheres abne-
gados, que escolheram cuidar da 
cidade e da população, muitas 
vezes arriscando a própria vida. 
E que, portanto, merece uma 
sede apropriada, que dê todas 
as condições para que o trabalho 
seja bem desempenhado.”

A revitalização e ampliação 
da sede da GCM, localizada na 
Avenida Fernando Simonsen, 
160, Bairro Cerâmica, foi pla-
nejada de forma a aumentar 
a área construída com novos 
departamentos e otimizar o 
uso do espaço com soluções 
práticas ao dia a dia.

Foram criados estacionamen-
to para motos do Pelotão Rotam 
(Rondas Táticas com Apoio de 
Motocicletas), sala para apre-
sentação do Teatro de Fantoches, 
novos refeitório (em ambiente fe-
chado), gabinete administrativo, 
rampa de acesso a pessoas com 
deficiência e sala de descanso no 
horário de almoço com sofás e 
televisão. Já a sala de estatísti-
cas e os vestiários masculino e 
feminino foram reformados. As 
guaritas foram blindadas.

Prefeito posa com voluntárias do Teatro de Fantoches da Guarda Civil Municipal

Também foi feita a revisão 
elétrica de todo o prédio (salas, 
pátio, quadras e demais áreas 
comuns), com substituição da 
iluminação por lâmpadas de 
vapor metálico (mais econômi-
cas); pintura externa e interna 
de todos os setores; e melhora 
do aspecto visual da fachada, 
com novo letreiro. Ainda foi 
criado um bicicletário para o 
Pelotão Bike e construído um 
muro para separar a academia 
de ginástica do pátio.

“A Segurança é uma das 
prioridades em minha gestão. 
Deixei isto claro desde a formu-
lação do nosso plano de gover-
no. E tenho ciência de que não 
há meio de reduzir os indicado-
res criminais se quem combate 
a violência não é estimulado”, 
concluiu Paulo Pinheiro.

Robson de Almeida/PMSCS

Associação Recreativa e 
Esportiva dos Servidores 

Municipais de São Caetano

Mais um motivo
para lembrar

quem nos ensinou a 
amar, respeitar,

dar carinho
e dignidade.

Feliz Dia das Mães!

rubens do dae - Presidente da ARESM

ARESM

Nós que transportamos as
mamães com todo carinho, 
aproveitamos para desejar

um excelente dia com
muita paz e felicidade.

VIPE - VIAÇÃO PADRE EUSTÁQUIO LTDA
Central de Atendimento - 3296-1800

www.vpadreeustaquio.com.br Jander CavalCanti de lira

Mãe, 

A vida nos presenteia 
com pessoas 

maravilhosas como você, 
que ensinam pelo saber, 

pelo exemplo e pelo 
amor incondicional.

Parabéns pelo seu dia!

FELIZ DIA DAS MÃES

Dr. Roberto Martins
e Itomi Kanashiro

Parabéns a
todas as Mães

que este dia seja repleto
de amor, carinho e paz.

Feliz Dia das mães!

www.jorgesalgado.com.br

Ser Mãe...
É a missão de maior responsabilidade.

É amar de forma mais completa, é dar o melhor
de si e não esperar nada em troca.

As mães são merecedoras de todo nosso 
respeito e dignas de todo nosso afeto.

Feliz DiA DAS MãeS!!!

A Prefeitura entregou na 
terça-feira (3/5), em cerimô-
nias no Palácio da Cerâmica, 
as subvenções de 2016 para as 
Associações de Pais e Mestres 
(APMs) de 61 escolas do municí-
pio. No total, a administração vai 
repassar mais de R$ 3 milhões às 
APMs e entidades assistências.

O prefeito Paulo Pinheiro 
conversou com os represen-
tantes das APMs, diretores 
e diretoras das escolas mu-
nicipais, prometendo apoio 
da administração para as 
solicitações da Educação. 

“Sei como é importante esse 
recurso para todos darem an-
damento ao bom trabalho que 
realizam nas escolas. Temos a 
satisfação de contribuir, pois 
a subvenção se reverte em 
melhorias para os alunos. Só 
posso elogiar o trabalho das 
Associações de Pais e Mestres, 
que são muito batalhadoras.”

A secretária municipal de 
Educação, Ivone Braido, explicou 
que as escolas e Associações 
de Pais e Mestres utilizam as 
subvenções para ações do dia a 
dia, como pequenos reparos e 

compra de material de limpeza. 
“Essa ação dá mais agilidade 
na manutenção das escolas. 
Estamos contentes em entregar 
este subsídio, pois certamente 
ele será bem aplicado.”

Os representantes das 
escolas elogiaram a iniciativa 
da Prefeitura. “A subvenção 
ajuda muito. Nós administra-
mos muito bem esta verba 
para dar conforto aos alunos”, 
destacou Cleuri T. Colombo 
Wosniaki, diretora da EMEI 
Romeu Fiorelli, localizada no 
Bairro Prosperidade.

Prefeitura de São Caetano entrega
subvenções a APMs de escolas

 Com sucesso de público 
cada vez maior e já tradicio-
nal na cidade, a Secretaria 
Municipal de Esporte e Tu-
rismo realiza no próximo 
sábado (7/5) das 9h às 11h 
no ginásio do Sesi (Rua Santo 
André, 810, Bairro Boa Vista) 
a quinta edição do Festival 
de Ginástica em homenagem 
ao Dia das Mães, celebrado 
no domingo (8/5).

Aberto a todo público gra-
tuitamente, mas voltado para 
as mamães dos alunos do 
Programa Esportivo Comuni-
tário (PEC) e também as que 
participam das aulas, o evento 
contará com circuito de dança 
no inicio e depois diversas ati-
vidades com música e dança, 
teremos como country e, claro, 
o grande sucesso do momen-
to, a zumba. O 5º. Festival de 
Ginástica conta com apoio do 
Sesi de São Caetano.

 Festival de
Ginástica

celebra o Dia 
das Mães 

Ser mãe é dar a oportunidade
à vida. É conceder amor e

ternura incondicionalmente.

Feliz Dia das Mães

Gersio sartori
Vereador de São Caetano


