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A Prefeitura de São Caetano 
entrega neste sábado a revitali-
zada e melhorada sede da Guar-
da Civil Municipal. Também 
serão entregues à corporação 
novas pistolas e finalizada a dis-
tribuição dos novos uniformes.
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S.CaetanoSaúde!
Um estudo desenvolvido 

pela Universidade Yamanashi 
- no Japão, descobriu com-
postos no vinho que inibem 
uma enzima responsável pelo 
aparecimento do mal de Al-
zheimer.
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No filme Angry Birds, Red 
e todos os outros pássaros do 
jogo vivem em uma ilha. Devido 
ao seu difícil temperamento, 
Red é sentenciado a fazer um 
curso para controlar sua raiva, 
dado pela passarinha Matilda.

Cinema

Prefeitura de São Caetano concede 
Bolsa USCS 100% a 537 estudantes

São Caetano: políticas públicas para
idosos são referências para o Brasil

Santo André vence Mirassol 
e é campeão paulista da A2

O Santo André conquistou o 
título do Paulistão A2 e garantiu 
ainda uma vaga na Copa do 
Brasil do ano que vem. O time 
comandado por Toninho Cecílio 
venceu o Mirassol por 1 a 0, fora 
de casa, e ficou com o caneco. O 

único a balançar as redes no jogo 
do último sábado (07/05), foi o 
volante Dudu. "O Toninho pediu 
para eu chegar mais ao ataque. 
Hoje eu pude ser feliz e fazer 
o gol para dar a alegria a esses 
torcedores", disse. Página 4

Nos Centros Integrados de Saúde e Educação são oferecidos atendimentos médicos, cursos, oficinas, esporte e lazer

O cuidado e a atenção que a 
Prefeitura de São Caetano do Sul 
despende no tratamento com os 
idosos do município servem de 
referência para a estruturação 
do setor em vários municípios 
brasileiros. O trabalho se dá em 
diversas frentes, concentrando 
políticas públicas inovadoras e 
que garantem o envelhecimento 
saudável da população.

Para atingir este conceito, a 
máxima é tirar o idoso de casa. 
Com diversas opções de lazer, 
atividades esportivas, culturais 
e de recreação, a Prefeitura 
segue ao pé da letra o termo 
melhor idade. É assim que se 
sentem todos os frequentado-
res dos CISEs. Página 3

Pinheiro vistoria obras do
Hospital  Márcia Braido 

O prefeito Paulo Pinheiro vistoriou as obras de 
revitalização e ampliação do Hospital Infantil e 

Maternidade Márcia Braido. Página 6

Estudantes que receberam bolsas de estudos integrais agradeceram pelo benefício

Robson de Almeida/PMSCS

A Educação de São Caetano 
do Sul segue dando muitos moti-
vos para os moradores da cidade 
se orgulharem. No último sába-
do (7/5), em evento no Teatro 

Paulo Machado de Carvalho, o 
prefeito Paulo Pinheiro anunciou 
que 537 estudantes da cidade 
terão direito à Bolsa USCS 100%, 
programa criado em 2015 pela 

administração para conceder 
bolsas de estudos integrais em 
cursos de Graduação na Univer-
sidade Municipal de São Caetano 
do Sul (USCS). Página 6

Projeto De Olho no Sorriso chega à 
sua quarta edição neste sábado

Com o apoio total da popu-
lação em 2013, 2014 e 2015, 
o Projeto De Olho no Sorriso 
de São Caetano do Sul chega 
à sua quarta edição neste ano, 
com o objetivo de orientar os 
munícipes sobre a importância 
da prevenção e de cuidar da 
saúde bucal todos os dias, evi-
tando o surgimento de câncer 
nesta região. Organizado pelo 
Departamento de Odontolo-
gia, o evento ocorrerá neste 
sábado (14/5), das 10h às 14h, 
no Espaço Verde Chico Mendes 
(Avenida Fernando Simonsen, 
566, Bairro Cerâmica).

Durante a ação, as crianças 
serão incentivadas às práticas 
saudáveis, com distribuição 
de materiais educativos e de 
escovas de dente, escovódro-
mo, camarim, entretenimento 

Campanha orienta crianças sobre a importância da saúde bucal

Alexandre Yort

infantil, Cine Odonto e teatro de 
fantoches da Guarda Civil Muni-
cipal (GCM), além de exposição 
de trabalhos e esculturas dos 
alunos da rede municipal, em 
parceria com a Secretaria de 

Educação. As Unidades Móveis 
de Odontologia do Saúde em 
Movimento, vertente do Progra-
ma Fila Zero, estarão presentes 
no local promovendo triagens e 
encaminhamentos.
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Posse de Temer deixa otimista 
peemedebistas de S.Caetano

Prefeito debate futuro de São Caetano com jovens

Artigo

ABC Político

sindicato
Presidente municipal 

do Solidariedade, o ve-
reador Cidão do Sindicato 
relatou durante a reunião 
porque apóia o atual pre-
feito. “Não é segredo para 
ninguém que não caminhei 
junto do Dr. Paulo em 2012. 
Vim somar por enxergar 
a forma responsável com 
que a cidade passou a ser 
conduzida. O prefeito tem 
compromisso e cuidado 
com São Caetano. E gosta 
do povo. Por isso estamos 
juntos no crescimento orga-
nizado da cidade”, finalizou.

diferenças
Em Brasília, a tempe-

ratura dos debates subiu 
muito nos últimos dias. 
Idas e vindas; mudanças 
de posicionamento, discus-
sões, ofensas...marcaram 
a semana. Teve um pouco 
de tudo. E era mais que 
esperado, pois a votação, 
no Plenário do Senado, 
do pedido de abertura do 
processo de impeachment 
da presidente Dilma e o seu 
consequente afastamento 
por 180 dias, movimentou 
o país nos últimos meses. 
Já na região, o clima foi bem 
mais ameno. Na verdade, a 
produtividade nas câmaras 
municipais foi muito baixa. 
Poucos projetos na pauta e 
quase nenhuma discussão. 
Quem sabe com a situação 
sacramentada no âmbito 
nacional, as coisas come-
cem a andar no Grande ABC.

nas ruas
Cada candidato tem 

seu jeito particular de fa-
zer campanha. Uns gas-
tam mais dinheiro, outros 
quase nada. Tem quem 
prefira grandes reuniões e 
outros que investem mais 
em propaganda. Também 
tem aquele que mantém 
seu grupo de apoio e conta 
com ele para conquistar 
votos. E, ainda, tem quem 
dependa exclusivamente 
do “patrimônio” dos seus 
cabos eleitorais. Nesse ce-
nário repleto de opções, 
alguns se destacam pela 
maneira simples e, consi-
derada pelos “especialistas” 
como a mais eficaz: as visi-
tas às residências. É o caso 
do ex-vereador Marcelino 
Gimenez, pré-candidato 
pelo PP de São Caetano. Os 
próprios colegas de legenda 
reconhecem o seu trabalho 
junto aos eleitores da cida-
de. Sofá com café tem sido 
a receita do ex-parlamentar 

para voltar ao Legislativo.

cadê o dinheiro?
Conquistar o eleitor, o 

voto, o apoio sempre foi o 
maior desafio de qualquer 
candidato. Manter o elei-
torado ou torná-lo mais fiel 
ao projeto político também 
estavam entre as tarefas 
mais difíceis para conquistar 
um mandato. Nessa eleição, 
em particular, um novo 
“ingrediente” vem tirando 
o sono dos pré-candidatos: 
a falta de recursos finan-
ceiros. Sem a possibilidade 
legal de doações de pessoas 
jurídicas (empresas) para as 
campanhas, captar verbas 
para projetos políticos está 
cada vez mais complica-
do. Nos escritórios de pré-
-campanhas a reclamação é 
geral. E não importa a sigla 
ou posição em pesquisas de 
intenção de voto. “O dinhei-
ro sumiu”, dizem os capta-
dores de recursos. A crise 
na economia e as incertezas 
do futuro são os principais 
argumentos para as pessoas 
fecharem os bolsos. Será 
que teremos, finalmente, 
uma eleição mais próxima 
da realidade da economia 
e do povo brasileiro? Só o 
tempo dirá. 

candidatura
O diretório do Partido 

dos Trabalhadores, PT, de 
São Caetano do Sul, agen-
dou para o próximo sábado 
(14/05) reunião da executi-
va do partido para definição 
do pré-candidato a prefeito. 
O nome mais cotado no mo-
mento é do atual presidente 
da sigla, Márcio Della Bella. 
Outros nomes citados em 
reportagens, nos últimos 
meses, devem abrir mão da 
disputa e apoiar Della Bella. 

caiu
O Senado aceitou o pe-

dido de abertura do pro-
cesso de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff 
(PT). Foram 55 votos a fa-
vor e 22 contra. A sessão 
durou mais de vinte horas 
e foi encerrada no início da 
manhã desta quinta-feira 
(12). Assim, Dilma ficará ofi-
cialmente afastada do cargo 
por até 180 dias. O vice-
-presidente Michel Temer 
assumiu interinamente a 
Presidência da República. Se 
for considerada culpada, ela 
sai do cargo definitivamente 
e fica inelegível por oito 
anos. Nesse caso, Temer 
será o presidente até o fim 
de 2018.
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A posse de Michel Temer foi 
recebida com entusiasmo por al-
guns políticos da região, que acre-
ditam que bons ventos devem 
soprar para o Grande ABC com 
a mudança no Governo Federal. 
As apostas são na boa relação de 
Temer com prefeitos do PMDB, 
em especial com Paulo Pinheiro. 
Os dois estão bem próximos 
desde a campanha que conduziu 
Pinheiro ao Paço Municipal, quan-
do teve apoio incondicional de 
Temer, inclusive foi quem abonou 
a sua ficha de filiação, na época. 
O apoio foi recíproco na eleição 
presidencial, em 2014.

O prefeito Paulo Pinhei-
ro recebeu, na quarta-feira 
(11/5), dezenas de estudantes 
secundaristas e universitários 
em seu gabinete, no Palácio da 
Cerâmica, para discutir o futuro 
da cidade. Os jovens puderam 
conversar com as autoridades 
municipais sobre os principais 
desafios enfrentados por São 
Caetano e tiveram a chance de 
apresentar suas propostas e 
sugestões à administração.

“O compromisso de meu 
governo sempre foi conversar 

com todos os segmentos da 
sociedade. Por isso as portas do 
meu gabinete sempre estiveram 
abertas aos moradores, espe-
cialmente aos sulsancaetanen-
ses que buscam o melhor para 
nossa cidade”, explicou Paulo 
Pinheiro, que foi muito aplau-
dido pelos jovens. O prefeito 
ouviu os pedidos e sugestões 
dos jovens e garantiu o apoio 
do poder público municipal às 
demandas que sejam aplicáveis 
mesmo com as dificuldades 
orçamentárias da cidade. 

O prefeito Paulo Pinheiro (PMDB) cumpriu uma extensa 
agenda política em reuniões com pré-candidatos e lide-
ranças do PTN, Solidariedade e Partido Progressista (PP). 
Pinheiro considerou que a política de transparência nos atos 
administrativos e de olho no olho dos moradores contribui 
para as diversas novas adesões ao seu projeto de reeleição.

aPoio Partidário

Prefeito respondeu a questionamentos e ouviu sugestões dos jovens

Paulo Pinheiro e Michel Temer durante encontro na capital paulista

Arquivo JR

Associação dos Jornais do

Interior do Estado de São PauloADJORI SP
auditada

Paulo Pinheiro com integrantes do Partido Progressista

Formar um grupo unido 
e coeso, que esteja sempre 
pronto para desmentir in-
verdades e boatos maldosos 
que estão sendo espalhados 
por São Caetano do Sul, com 

argumentos válidos e subs-
tanciais. Esse foi o pedido do 
prefeito Paulo Pinheiro a pré-
-candidatos a vereador do 
Partido do Movimento De-
mocrático Brasileiro (PMDB), 

Pré-candidatos a vereador pelo
PMDB se reúnem em São Caetano

em encontro que ocorreu na 
noite de quarta-feira (11/5), 
no Jardim São Caetano.

“Numa reunião que par-
ticipei recentemente, no 
Bairro Barcelona, tomei co-
nhecimento de um casal que 
estava presente e, motivado 
por boatos, falava mal da 
Administração. Mas, eu fiz 
questão de expor detalha-
damente as verdades a essas 
pessoas, sobre a melhoria 
dos serviços públicos e ainda 
a respeito da astronômica 
dívida que herdei quando 
assumi a Prefeitura, e eles 
mudaram de opinião. Por-
tanto, temos de sensibilizar 
os moradores com fatos 
verdadeiros”, exemplificou 
Paulo Pinheiro.

Na ocasião, o prefeito 
ainda pontuou benfeitorias 
promovidas no município, 
nos últimos três anos e cin-
co meses, em setores como 
Saúde, Educação e Segurança. 
“Mesmo com todas as difi-
culdades, avançamos muito 
nesses segmentos. Quem se 
utiliza dos serviços públicos 
sabe bem das melhorias.”

“No pleito eleitoral de 
2012, éramos um grupo 
pequeno, mas unido. Hoje, 
crescemos muito e, certa-
mente, seguiremos unidos. 
A política é feita também de 
credibilidade e popularidade, 
qualidades que sobram no 
prefeito", ressaltou Gislai-
ne Pinheiro, presidente do 
PMDB de São Caetano.

Grupo discutiu propostas para o pleito de outubro

Karim Kahn

Karim Kahn

Alexandre Yort/PMSCS

Em muitos lugares do mundo orga-
nizações públicas e privadas se confor-
mam com a seguinte linha do tempo: 
o cidadão nasce, estuda, trabalha, se 
aposenta e morre. É uma análise fria, 
como que se relegasse a vida do ser 
humano a algo sem sentido, sem prazer. 

Além disso, em âmbito geral há enor-
me preconceito social sobre aqueles que 
chegaram à terceira idade, do mercado 
de trabalho à fila do supermercado. 
Como se estes estivessem fadados a 
enfrentar esta fase apenas como uma 
contagem regressiva, que a vida já foi 
vivida e que nada de bom mais poderá 
acontecer. Este pensamento passa muito 
longe de São Caetano do Sul.

Na nossa cidade, temos compromis-
so com o envelhecimento saudável dos 
moradores. Hoje, com aproximadamen-
te 20% da população acima dos 60 anos, 
é uma obrigação planejar e colocar em 
prática políticas públicas que façam o 
idoso viver em plenitude, desenvol-
vendo quaisquer atividades desempe-
nhadas pelos mais jovens. Nosso mote 
é ver a alegria estampada no rosto de 
cada uma destas pessoas. Há, inclusive, 
programas específicos à Quarta Idade, 
pessoas com 80 anos ou mais.

Recentemente, uma reportagem de 
destaque do Portal UOL informou que 
a partir da década de 2030 o Brasil terá 
mais idosos do que jovens. Pessoas com 
mais de 60 anos serão maioria sobre 
crianças e adolescentes com até 14 
anos. Daí a urgência dos órgãos públicos 
em tratar este tema com prioridade.

A mesma matéria do Portal UOL 
colocou São Caetano como exemplo 
de atuação nesta faixa-etária, compa-
rando a nossa cidade com o “Padrão 
Europa Rica”. E não é para menos. 

Aqui, a expectativa de vida é de 78,2 
anos, cinco anos a mais do que a mé-
dia brasileira. Aqui, vive-se mais e, 
certamente, mais feliz.

Com os Centros Integrados de Saúde 
e Educação, os CISES, oferecemos am-
bientes gostosos, de convivência alegre, 
de celebração da vida e da amizade. 
São quatro CISEs na cidade, nos bairros 
São José, Santa Paula, Olímpico e Nova 
Gerty. Há atendimentos médicos, sim, 
mas não tenho dúvidas em afirmar que 
as atividades recreativas, esportivas, 
culturais, de lazer e entretenimento 
são as responsáveis pela felicidade do 
público e, consequentemente, o seu 
envelhecimento saudável.

São Caetano é cidade modelo por 
tirar o idoso de casa. E, com corpo e 
mente ativos, também reduzimos suas 
idas aos hospitais. Porque a vida é para 
ser vivida com qualidade e com prazer, 
independentemente da idade.

Paulo Pinheiro é médico e prefeito 
de são caetano do sul

São Caetano: pioneirismo em 3ª e 4ª idades
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Políticas públicas para idosos 
são referências para o Brasil
Governo Paulo Pinheiro tem compromisso com o envelhecimento saudável

O cuidado e a atenção que 
a Prefeitura de São Caetano do 
Sul despende no tratamento 
com os idosos do município 
servem de referência para 
a estruturação do setor em 
vários municípios brasileiros. 
O trabalho se dá em diversas 
frentes, concentrando políti-
cas públicas inovadoras e que 
garantem o envelhecimento 
saudável da população.

“Temos preocupação cons-
tante em qualificar cada vez 
mais os serviços prestados. 
Esta dedicação resulta em 
inovações que contemplam 
nossos meninos e meninas da 
melhor idade”, explica Paulo 
Pinheiro, ao destacar que São 
Caetano possui um dos maio-
res índices de longevidade do 
País – a expectativa de vida 
é de 78,2 anos, cinco anos a 
mais do que a média brasilei-
ra. “Promovemos o envelheci-
mento com qualidade.”

Para atingir este conceito, a 
máxima é tirar o idoso de casa. 
Com diversas opções de lazer, 
atividades esportivas, culturais 
e de recreação, a Prefeitura 
segue ao pé da letra o termo 
melhor idade. É assim que se 
sentem todos os frequentado-
res dos Centros Integrados de 
Saúde e Educação (CISEs). São 
quatro na cidade.

Neste locais, são ofereci-

Estação Ativamente melhora capacidade cognitiva dos idosos

dos atendimentos médicos, 
cursos, oficinas, esporte, lazer 
e, claro, ambientes para a cele-
bração da vida e da amizade. O 
ideal conquistado é o de man-
ter corpo e mente ativos, com 
os idosos tendo a capacidade 
de desenvolver quaisquer ati-
vidades desempenhadas pelos 
mais jovens.

Hidroginástica, bocha, sa-
lões de beleza, salões de jogos, 
cursos de idiomas, teatro, gi-
nástica, artesanato, Geriatria, 
Enfermagem, Nutrição, Fisio-

terapia e Odontologia, entre 
outros, garantem alta quali-
dade de vida e a alegria. Com 
um diferencial: as atividades 
são abertas às pessoas a par-
tir dos 50 anos, e não apenas 
acima de 60, idade que passa 
a definir o ingresso na terceira 
idade. A nítida satisfação dos 
frequentadores comprova o 
sucesso dos programas.

O aperfeiçoamento não 
para. Seguindo na vanguarda 
das políticas públicas do se-
tor, em março Paulo Pinheiro 

lançou a Estação Ativamente. 
O espaço localizado no CISE 
João Castaldelli, no Bairro 
Olímpico, conta com qua-
tro modernos equipamentos 
eletrônicos que têm como 
função melhorar a capacidade 
cognitiva dos idosos em vários 
domínios, tais como: atenção, 
memória, linguagem, plane-
jamento, funções motoras e 
visuo-espaciais - São Caetano 
é a primeira cidade do País a 
contar com os equipamentos, 
desenvolvidos no Japão. 

Outro passo à frente das 
demais cidades brasileiras 
foi dado com o Programa 
Conviver Melhor na Quarta 
Idade, voltado especifica-
mente aos 5.200 moradores 
da cidade que possuem 80 
anos ou mais. Integram este 
conjunto de ações uma sala 
de Naturologia, o curso de 
Acompanhante de Idosos, e a 
Wiiterapia, onde os pacientes 
utilizam o videogame como 
ferramenta auxiliar no trata-
mento fisioterápico.

Arquivo

Prefeitura entrega revitalização
da sede da Guarda Civil Municipal

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de São Caetano do Sul 
ganhará mais condições e es-
tímulos para desenvolver seu 
trabalho diário, para assegurar 
o bem-estar da população e a 
ordem na cidade. Neste sábado 
(14/5), em cerimônia marcada 
para as 10h30, a Prefeitura en-
trega a revitalizada e melhorada 
sede da GCM, que está situada 
na Avenida Fernando Simonsen, 
160, no Bairro Cerâmica.

A obra no prédio foi pensada 
para aumentar a área construída, 
com a adição de novos setores, e 
otimizar o uso do espaço. Como 
parte da intervenção, foram 
criados estacionamento para 

motos do Pelotão Rondas Táticas 
com Apoio de Motocicletas; sala 
para apresentação do Teatro de 
Fantoches; novo refeitório, agora 
em ambiente fechado; gabinete 
administrativo; rampa de acesso 
a pessoas com deficiência; e sala 
de descanso ao horário de almo-
ço, com sofás e televisão.

A revitalização ainda con-
templou as reformas da sala de 
estatísticas e dos vestiários mas-
culino e feminino; blindagem 
das guaritas; revisão hidráulica e 
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; melhoria 
do aspecto visual da fachada, 
com novo letreiro; criação de 
bicicletário para o Pelotão Bike; 
instalação de monitoramento 
interno; e construção de muro 
para separar a academia de 
ginástica do pátio.

“A nossa GCM merece uma 
sede apropriada, com totais con-
dições para que os guardas pos-
sam desenvolver bem o trabalho”, 
destaca o prefeito Paulo Pinheiro, 
ao informar que, também no sá-
bado, será entregue à corporação 
armamento (200 pistolas, calibre 
380) e finalizada a distribuição dos 
novos uniformes. 

Prefeito vistoria obras do
Hospital  Márcia Braido 

Pinheiro é recebido com carinho pelas funcionárias do Hospital A obra no prédio foi pensada para aumentar a área construída, com a adição de novos setores

Alexandre Yort/PMSCS Alexandre Yort/PMSCS

Os pais de São Caetano do 
Sul ganharão em breve um 
espaço totalmente moderni-
zado e adequado para o bom 
atendimento médico de seus 
filhos. Isso será possível com 
a revitalização e ampliação 
do Hospital Infantil e Materni-
dade Márcia Braido (Rua Luiz 
Louzã, 48, Bairro Olímpico). 
As obras foram vistoriadas 
pelo prefeito Paulo Pinheiro 
na segunda-feira (9/5).

As intervenções englobam a 
recuperação de todo o prédio. 
Compreendem, entre outras 
benfeitorias, a criação de dois 
novos eleitos, de três consul-
tórios e de mais uma sala de 

isolamento – os antigos foram 
revitalizados. Os trabalhos 
consistem ainda na renovação 
do sistema de ar-condicionado, 
pintura de todas as paredes, 
troca do piso, revisão elétrica 
e instalação de forro de gesso.

Com a obra, que será en-
tregue no segundo semestre 
deste ano, todos os andares 
do Márcia Braido foram in-
terligados ao Hospital Maria 
Braido e setores administrati-
vos das unidades foram reor-
ganizados. A acessibilidade 
a pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida está 
garantida com elevadores e 
rampas de acesso.

Em São Caetano do Sul, a 
base avançada do Grupo Ar-
mado de Repressão a Roubos 
e Assaltos (Garra) está rece-
bendo agentes de 32 cidades 
do Estado, que passam treina-
mentos para diversas missões 
e situações de combate ao 
crime. Esse espaço da tropa 
de elite da Polícia Civil, loca-
lizado na Avenida Goiás, 270, 
Centro, foi completamente 
reformado pela Prefeitura, 
ano passado.

No prédio, que serve 
como centro de treinamen-
tos, com 40 homens e 18 
viaturas que partem às mis-
sões do local estratégico, o 
Governo Municipal executou 
a pintura geral, instalação 
de nova iluminação, revisão 
das instalações elétricas e 
hidráulicas, reforma do telha-
do e revitalização das salas, 
banheiros e recepção.

“Atuamos em parceria com 
a Polícia Civil e a Polícia Militar. 
Unindo esforços, podemos agir 
com o interesse exclusivo de 
fechar o cerco aos criminosos e 
proteger a população de forma 
integral”, enfatiza o prefeito 
Paulo Pinheiro.

A Prefeitura de São Cae-
tano do Sul, em parceria com 
a Empresa Paulista de Plane-
jamento Urbano (Emplasa) e 
o Consórcio Intermunicipal 
do Grande ABC, realizará 
audiência pública sobre o 
Plano de Desenvolvimento 
Urbano Integrado (PDUI). O 
evento será nesta terça-feira 
(17/5), às 18h, no auditório 
do Departamento de Água 
e Esgoto (DAE – Avenida 
Fernando Simonsen, 303, 
Bairro Cerâmica).

O PDUI discutirá ques-
tões urbanas e ambientais 
da Região Metropolitana, 
com especial enfoque sobre 
as questões do Grande ABC 
e São Caetano do Sul, pro-
pondo tanto diretrizes para 
um macrozoneamento me-
tropolitano como também 
políticas para identificar as 
vocações da região e de 
nossa cidade.

“Na audiência pública va-
mos conhecer e discutir as 
metodologias que serão uti-
lizadas, e ainda identificar 
propostas para melhorias no 
nosso município e região”, pro-
jeta o arquiteto da Secretaria 
de Obras e Habitação de São 
Caetano, Enio Moro Junior.

Base do Garra 
recebe

agentes para
treinamentos

SCS realiza
audiência

pública

Em 2001, a frota de carros 
da população de São Caetano 
do Sul correspondia a um total 
de 82.974 veículos. Já em 2015, 
o número de automóveis dos 
moradores da cidade saltou 
para 139.063 (68%). Entretanto, 
graças ao trabalho sério e às 
enérgicas e inovadoras políticas 
de Segurança implantadas pelo 
prefeito Paulo Pinheiro, roubos 
e furtos de autos despencaram 
no município, especialmente no 
ano passado, comparando-se 
ao início da última década. Em 

2001, para se ter ideia, foram 
registradas 2.693 ocorrências 
desse gênero, enquanto que, 
em 2015, o número caiu para 
939, equivalente a um recuo de 
65%. Os dados são da Secretaria 
de Segurança Pública do Estado.

“Assumimos o protagonismo 
no combate ao crime em São 
Caetano, com a implantação, 
em 2014, do Programa Cidade 
Segura, que nos rende números 
como esses”, destaca o chefe do 
Executivo. “O trabalho é voltado 
para proteger a população, inde-

pendentemente de onde saiam 
os recursos. No município, a 
Segurança é prioridade”, enfatiza 
Paulo Pinheiro.

O Programa Cidade Segura, 
do qual o prefeito se refere, 
engloba 16 itens, entre obras, 
aparelhamento e execução 
de programas estratégicos – a 
Prefeitura encarregou-se de in-
vestir pesado no setor, apesar 
dessa ser uma responsabilida-
de constitucional do Estado.

Alguns dos destaques do 
Cidade Segura, que já tem 14, 

dos 16 itens, em plena execu-
ção, são a Atividade Delegada 
e a Atividade Diferenciada, em 
que a Administração Municipal 
paga para que policiais milita-
res e guardas civis municipais 
atuem em dias de folga; reno-
vação  e ampliação da frota da 
GCM; reforma de delegacias 
e bases da PM; e concessão 
de auxílio financeiro para a 
manutenção das corporações 
estaduais (Polícia Militar e 
Polícia Civil) na cidade.

“Também renovamos os uni-

formes dos GCMs e adquirimos 
mais 200 pistolas semiautomá-
ticas à Guarda. Acrescentamos 
ainda, aos itens iniciais do Progra-
ma Cidade Segura, a construção 
de uma base fixa na entrada da 
cidade, na Av. Guido Aliberti, 
para oferecer proteção e sen-
sação de segurança às pessoas 
que trafegam na Avenida Almi-
rante Delamare, apesar dessa via 
pertencer ao município de São 
Paulo”, explica o secretário de 
Segurança da Prefeitura, Marco 
Antonio Barreiras. 

Frota de carros aumenta e número de roubos e furtos diminuem
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O Santo André levou a me-
lhor na final do Paulistão A2 e 
conquistou seu quarto título 
do segundo escalão do futebol 
paulista. Fora de casa, a equipe 
comandada por Toninho Cecílio 
venceu o Mirassol por 1 a 0 e 
levantou o caneco do principal 
torneio do Estado. Além do tí-
tulo, a vitória levou o Ramalhão 
à próxima edição da Copa do 
Brasil, competição da qual foi 
campeão em 2004.

campanha - Após se classifi-
car na oitava colocação - a últi-
ma para avançar à segunda fase 

-, o Santo André fez jus a sua 
fama de ser um time de chega-
da, ao vencer o Mirassol atuan-
do na casa do adversário. Com 
essa conquista, os andreenses 
se tornaram tetracampeões da 
série, já que haviam vencido 
também em 1975, 1981, 2008.

Em toda a competição, o 
Santo André realizou 24 par-
tidas, com 11 vitórias, sete 
empates e seis derrotas. O 
ataque andreense anotou 30 
gols e a defesa sofreu 20, com 
um aproveitamento de 55,56% 
dos pontos conquistados.

Na fase decisiva, o Santo An-
dré eliminou o rival São Caetano, 
no clássico do ABC, com uma 
vitória em casa e um empate 
como visitante e na semifinal, 
os andreenses desbancaram o 
Barretos. Assim como contra o 
São Caetano, uma vitória em 
casa e um empate fora deram a 
vaga na final para o time.

Depois de conquistarem 
o título, os heróis do Santo 
André foram homenageados 
pela Prefeitura, com direito a 
desfile em carro aberto pelas 
vias da cidade.

São Caetano recebe
a tocha olímpica

Ramalhão conquista título da
Série A2 pela quarta vez

Jogadores foram recebidos com festa no Paço MunicipalTocha passará pela cidade no dia 23 de julho

Diego Barros/PSA

A Tocha Olímpica dos Jogos 
do Rio de Janeiro - já está no 
Brasil e no sábado, 23 de julho, 
a partir das 12h, será a vez de 
São Caetano do Sul receber 
este que é um dos símbolos 
máximos do esporte mundial.

A Prefeitura planeja atividades 
para envolver a comunidade ao 
longo do trajeto. O término do 
Revezamento da Tocha será no 
Chico Mendes, onde estão pro-
gramadas atrações esportivas.

tocha - Em São Caetano, a 
Tocha passará pelas mãos de 
45 condutores (entre atletas 

e anônimos) definidos pelos 
patrocinadores e pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB). O 
percurso de 10 km inclui ruas 
e avenidas da cidade (o tra-
jeto definitivo está pendente 
de aprovação do COB). Um 
momento que celebrará a paz, 
a união e a amizade represen-
tadas na chama. No dia 23 de 
julho, a Tocha chegará de Gua-
rulhos e, após a passagem por 
São Caetano (que deverá durar 
cerca de duas horas), seguirá 
para Santo André – terminará 
o dia em São Bernardo.

Clube Bochófilo é revitalizado
A Prefeitura de São Cae-

tano entregou na sexta-feira 
(06/05) a revitalização do Clube 
Esportivo Recreativo Bochófilo 
São José, localizado no Bairro 
Santo Antonio. O prefeito Paulo 
Pinheiro prestigiou a cerimônia 
de entrega da reforma e elogiou 
o papel desempenhado pelos 
clubes na cidade. Os trabalhos 
de melhoria foram realizados 

pela Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, com recur-
sos e mão de obra próprios.

Os trabalhos de reforma e 
modernização do Bochófilo São 
José contemplaram a pintura 
de todo o clube e revisão das 
instalações elétricas. Com isso, 
há significativa melhora no as-
pecto visual, além de ambiente 
mais confortável para atletas e 

demais frequentadores. 
O administrador do Bochó-

filo São José, Octávio Kahn, 
lembrou o papel destacado 
do clube na ginástica rítmica 
e, principalmente, na bocha. 
"Somos referência na América 
Latina neste esporte. Apenas 
no campeonato municipal 
reunimos cerca de 120 joga-
dores", destacou.

O Brasileirão vai come-
çar! Na tarde deste sábado 
(14/05), Flamengo e Sport 
Recife rolam a bola para a 
primeira partida da Série A 
do Campeonato Brasileiro de 
2016. Neste ano, Botafogo, 
Santa Cruz, Vitória e Amé-
rica-MG voltam a integrar a 
elite do futebol brasileiro. 
Os clubes foram os quatro 
primeiros da Série B em 2015. 
Eles ocupam as vagas dei-
xadas por Vasco, Avaí, Goiás 
e Joinville, que acabaram o 
último Brasileirão na zona de 
rebaixamento e disputarão a 
Série B este ano. O Palmeiras 
estreia neste sábado contra o 
Atlético-PR, no Alianz Parque. 
No domingo, o Corinthians re-
cebe o Grêmio na sua Arena e 
o São Paulo encara o Botafogo 
no Rio de Janeiro.

Brasileirão
começa

neste sábado

Canchas de bocha integraram os trabalhos de revitalização do clube

 Beber vinho com moderação
garante uma vida mais saudável

Na dose certa, o vinho pode proteger o corpo de doenças cardíacas

O vinho tem sua origem 
muito antes do nascimento de 
Cristo. Depois de agraciar os 
paladares de egípcios, gregos 
e romanos na Idade Antiga e 
carregar em sua simbologia boas 
celebrações, a bebida extraída 
de uvas é um verdadeiro brinde 
à saúde. E atualmente a ciência 
passou a recomendar a apre-
ciação moderada da bebida-
-alimento até para idosos, pois 
novas descobertas científicas 
mostraram seus benefícios con-
tra o Alzheimer e outras patolo-
gias que chegam com a idade.

Um estudo desenvolvido 
pela Universidade Yamanashi 
- no Japão, descobriu compos-
tos no vinho que inibem uma 
enzima responsável pelo apa-
recimento do mal de Alzhei-
mer. Mas não é somente este 
o benefício do consumo de 
vinho por quem já passou dos 
60 anos. Especialistas afirmam 
que se o vinho for apreciado 
em doses moderadas, pode 
blindar o corpo também de 
doenças cardíacas e a demên-
cia da velhice.

Além disso, o vinho possui 
em sua fórmula um componen-
te que ajuda a reduzir as quedas 
em idosos. É o resveratrol, que 
também é encontrado em chás, 
cebola e tomate. Esta substân-
cia, segundo pesquisadores, 
evita a morte de neurônios, 
melhorando o desempenho 
motor das pessoas mais velhas. 
Entretanto, a nutricionista e 
consultora especializada da 
Rede StarClub, Sálua Rodrigues, 
informa que os benefícios da 

substância são melhor percebi-
dos com o suporte de uma ali-
mentação saudável e prática de 
atividade física. “O resveratrol 
tem obtido destaque por ser 
uma substância que possui ação 
antioxidante e antiinflamatória, 
que dentre outras vantagens, 
inibe a ação de células cancerí-
genas”, comenta a especialista.

Goles de saúde - Existe 
mais uma característica boa do 
consumo do vinho: a proteção 
do sistema cardiovascular, isto 
porque o vinho é rico em an-
tioxidantes que ajudam a con-
trolar uma proteína que está 
envolvida na formação de sinais 
precoces de doenças arteriais, 
como as camadas de gordura 
nas paredes das artérias.

Divulgação 

Viajar é sempre bom, mas 
viajar com saúde é ainda me-
lhor. Se o seu destino exigir 
mais de quatro horas dentro 
de um meio de transporte fi-
que alerta, já que permanecer 
com as pernas paradas por 
tanto tempo pode aumentar 
o risco de trombose.

“A trombose é uma for-
mação de coágulo sanguíneo 
que geralmente aparece nas 
pernas. Esse coágulo bloqueia 
o fluxo normal de sangue 
provocando inchaço, dor e 
vermelhidão. Ele também 
pode ser transportado pela 
corrente sanguínea até outros 
órgãos e causar a embolia pul-
monar”, explica Ary Elwing, 
angiologista especialista em 
cirurgia vascular periférica.

O indicado, antes de pe-
gar a estrada, é escolher 
roupas largas e calçados 
confortáveis e usar meias 
de compressão. Porém, o 
recomendado para qualquer 
pessoa é realmente não ficar 
parada por muito tempo.

Trombose

Suco de uva também faz bem
O suco de uva integral  

também faz bem à saúde. 
Isso porque a bebida ajuda 
a emagrecer, melhora a cir-
culação sanguínea, protege 
o coração de doenças car-
diovasculares, aumenta a 
imunidade do organismo e 
traz longevidade. O produto 
geralmente é comercializado 
em garrafas de vidro (fique 
atento para o rótulo, que deve 
indicar que o suco é realmente 
integral, orgânico e deve ser 
tinto, tendo cor roxa bem escu-
ra). “Ele é diferente do suco de 

uva em caixa, primeiro porque 
ele leva a uva integralmente, 
com casca e semente. Além 
disso, o líquido passa por um 
processo onde tem sua tempe-
ratura elevada a cerca de 80°C, 
produzindo assim mais molé-
culas antioxidantes”, explica a 
nutricionista Flávia Cyfer.

Justamente por isso é que 
ele auxilia no emagrecimento. 
“Um copo de suco de uva in-
tegral tem mais ou menos 140 
kcal. Já um copo de suco light 
de caixinha pode apresentar 
apenas 70 kcal. Se você fizer 

essa comparação, o de caixa 
engorda menos, porém, seus 
aditivos químicos e conser-
vantes geram inflamação e 
intoxicam as células, o que 
faz o metabolismo ficar mais 
lento e ajuda a ganhar gordu-
ra”, esclarece a especialista, 
que frisa que o suco integral 
rico em antioxidantes e anti-
-inflamatórios tem efeito con-
trário: estimula a célula para 
não gerar gordura.

Quantidade ideal: um 
copo do suco de uva integral 
concentrado por dia.

Divulgação

O resveratrol, presente no vinho, possui ação antioxidante
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Eduardo Sterblitch apresenta
novo trabalho na turnê Use Me

Depois de anos incorporan-
do personagens emblemáticos, 
em 2015, Eduardo Sterblitch 
resolveu se reinventar. E a expe-
riência se dá em grande estilo! 
Esse processo acontecerá no 
ambiente que ele mais gosta: 
o palco. O humorista sai em 
turnê pelo Brasil com o espetá-
culo Use Me em que ele passa 
a limpo os últimos dez anos de 
sua carreira, revisitando seus 
principais momentos de forma 
irreverente e inusitada. Use 
Me tem um formato ousado, 
subvertendo o clima intimista 

de um bate-papo descontraído 
para os moldes de uma grande 
apresentação. A intenção é 
fazer a plateia se sentir parte 
do processo que desnudará a 
alma de Eduardo, oferecendo 
reações inesperadas a cenas 
absurdas. No palco, as parce-
rias são de Rafael Queiroga, 
DJ Rael Barja e do comediante 
André Pateta.

Eduardo Sterblitch é ator, 
comediante, roteirista e diretor. 
Destaque no programa televisi-
vo Pânico na Band com perso-
nagens como Poderoso Castiga, 

César Polvilho e Fred Mercury 
Prateado, Eduardo vê no teatro 
a possibilidade de experimentar 
novas possibilidades criativas.

As apresentações serão no 
Teatro Municipal de Santo An-
dré (Praça IV Centenário, 01  - 
Centro – Santo André), nos dias 
14 e 15 de maio. Ingressos nos 
sites: www.compreingressos.
com - www.bilheteriaexpress.
com.br - www.bilheteriarapi-
da.com.br/caproducoes. Mais 
Informações pelos telefones: 
2093-3176 / 4433-0786 ou 
www.caproducoes.com.br.

São Caetano participa 
do Projeto Pipoca

Filme "O Tempo e o Vento" será umas das atrações Eduardo Sterblitch  se apresenta no Teatro Municipal de Santo André  

Divulgação Divulgação

São Caetano do Sul fará 
parte do Projeto Pipoca, reali-
zação da Rede Globo em par-
ceria com a Globo Filmes. Com 
apoio da Secretaria de Cultura 
da Prefeitura, serão exibidos, 
no Teatro Santos Dumont (Av. 
Goiás, 1.111), entre 23 a 28 
de maio, alguns dos filmes 
de maior sucesso da Globo 
Filmes, como 5x Chico, Xingu, 
O Tempo e o Vento, Que horas 
ela volta?, Minha mãe é uma 
peça, entre outros.

Para resgatar a magia do 
cinema e proporcionar uma 

experiência completa, o Pro-
jeto Pipoca oferece sessões 
com distribuição de ingressos, 
pipoca, uma ambientação que 
remete a uma sala de cinema 
e um lanterninha que recebe 
o expectador e conta a história 
da sétima arte, completando a 
vivência do público. 

Todas as exibições são gra-
tuitas e os ingressos devem ser 
retirados com até uma hora 
de antecedência. Informações 
podem ser obtidas na Secreta-
ria de Cultura, pelos telefones 
4232-1237 e 4232-1294.

Encontro será na Pró-Memória

A história de Angry Birds, 
escrita pelo roteirista Jon Vitti, 
acontece em torno de Red, 
dublado no Brasil, por Marcelo 
Adnet e, em inglês, por Jason 
Sudeikis (O Maior Amor do 
Mundo, 2016). Red e todos os 
outros pássaros do jogo vivem 

em uma ilha. Devido ao seu 
difícil temperamento, Red é 
sentenciado a fazer um curso 
para controlar sua raiva, dado 
pela passarinha Matilda, cuja 
voz, no Brasil, ficou a cargo de 
Dani Calabresa e no original 
por Maya Rudolph.

No curso, Red conhece o 
pássaro amarelo e superagi-
tado, Chuck, que tem a voz 
do Fábio Porchat, aqui, e Josh 
Gad lá fora; Bomba, dublado 
em inglês por Danny McBride 
(Sob o Mesmo Céu, 2015) 
com uma peculiar caracterís-

tica de explodir quando é fica 
tenso e Terence, um parrudo 
pássaro de poucos amigos e 
“dublado” por Sean Penn na 
versão original. Mas mesmo 
com este curso, Red não se 
encaixa no que é esperando 
para um pássaro. 

Apesar de ter um roteiro 
simples, o filme elaborou uma 
forma de animação que fica 
divertida para as crianças, por 
causa do seu ritmo e visual, mas 
também é engraçada para os 
adultos por causa das tiradas  
que os personagens fazem.

Divulgação

Na versão brasileira , as vozes serão de Marcelo Adnet, Fábio Porchat, Dani Calabresa, da youtuber Pathy dos Reis e dos irmãos Piologo

Filme de computação gráfica adapta game dos pássaros bravos da Rovio

Angry Birds: filme de animação
baseado no game chega aos cinemas

Festival do 
Minuto

O Festival do Minuto, com 
patrocínio da Liberty Segu-
ros, promove o concurso de 
curtas-metragens com tema 
“Viver em Sociedade”,  com 
inscrições abertas até 31 
de julho. Os vídeos de até 
um minuto podem ser em 
formato de documentário, 
ficção ou animação. O tema 
promove o debate sobre os 
diversos aspectos da convi-
vência, de forma livre.

“A Liberty Seguros acre-
dita que um dos melho-
res jeitos de fomentar esse 
tipo de reflexão é por meio 
da arte. Iniciativas como o 
Festival do Minuto abrem 
caminho para gerar novas 
ideias e criar a pluralidade 
de pensamento, benefician-
do toda a sociedade”, diz 
Larissa Vecchi, gerente de 
Comunicação e Marca Insti-
tucional da Liberty Seguros.

Para se inscrever, basta 
acessar www.festivaldo-
minuto.com.br, enviar o 
curta-metragem e preen-
cher o formulário.

Divulgação

Inscrições 
abertas para 
Encontro de 
Fotografia

A Fundação Pró-Memó-
ria de São Caetano do Sul 
está com inscrições abertas 
para o segunda série de 
quatro encontros sobre fo-
tografia, intitulada Retrato 
Falado - Fotografia: seus 
aspectos filosóficos e a con-
temporaneidade das novas 
tecnologias, promovida em 
parceria com o Instituto 
de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo. 
A palestra ocorrerá neste 
sábado (14/5), a partir das 
10h, na sede da instituição 
(Av. Dr. Augusto de Toledo, 
255 – Bairro Santa Paula).

Os próximos dois encon-
tros ocorrerão nos dias 21 de 
maio e 4 de junho (sábados), 
no mesmo horário e local.

A série de palestras dá 
continuidade a outras reali-
zadas no ano passado, com o 
mesmo mote, também pro-
movidas em parceria com o 
IEB-USP. São oferecidas 20 
vagas. As inscrições podem 
ser realizadas pelo email 
acaoeducativa@fpm.org.br 
ou pelo telefone 4223-4780.

Pedro Mariano, um dos 
mais respeitados interpretes 
da musica brasileira, se une a 
Marcelo Elias, pianista e dire-
tor musical para apresentar o 
show “Piano e Voz”.

  Em uma atmosfera inti-
mista, Pedro entra com todo 
seu encanto e com sua voz, ca-
racterizada e conhecida como 
uma das mais belas vozes mas-
culinas do país, somando sua 
desenvoltura com seu carisma. 
Marcelo Elias entra com a ex-
periência e excelência de um 
verdadeiro músico.  O reper-
tório é composto por músicas 
que marcaram a carreira e 

vida de Pedro Mariano.  
Musicas estas de compo-

sitores consagrados como: 
“Deixar Você” (Gilberto Gil), 
“Caminhos Cruzados” (Tom 
Jobim e Newton Mendonça) 
“Acaso” (Abel Silva e Ivan Lins) 
e “Dupla Traição” (Djavan); 
“Tem Dó” (Baden Powell e Viní-
cius de Moraes) ; A Medida da 
Paixão ( Lenine); entre outras.

O show será no Teatro 
Municipal de Santo André 
(Praça IV Centenário, 01 - 
Centro), dia 13, às 21h30. 
Informações nos telefones: 
2093-3176 / 4433-0786 ou  
www.caproducoes.com.br

Pedro Mariano faz show no Municipal de Santo André

"Piano e Voz" é o novo trabalho de Pedro Mariano
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537 estudantes da cidade
recebem Bolsa USCS 100% 

No total, cerca de 2.500 moradores recebem suporte para concluir o Ensino Superior

A Educação de São Caetano 
do Sul segue dando muitos 
motivos para os moradores da 
cidade se orgulharem. No sába-
do (7/5), em evento no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho, o 
prefeito Paulo Pinheiro anunciou 
que 537 estudantes da cidade 
terão direito à Bolsa USCS 100%, 
programa criado em 2015 pela 
administração para conceder 
bolsas de estudos integrais 
em cursos de Graduação na 
Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul (USCS). A Prefei-
tura também concede bolsas de 
50% em Pós-Graduação na USCS 
e centenas de benefícios parciais 
em outras instituições de ensino.

"Desde o início do meu 
governo eu busquei criar con-
dições para conceder estas 
bolsas de estudos integrais na 
USCS. Hoje os moradores de 
São Caetano podem ter a cer-
teza que mesmo uma família 
sem recursos financeiros terá 
condições de ver seus filhos fre-
quentando a universidade, com 
as mensalidades custeadas pela 
Prefeitura. Tenho muita satis-
fação em dizer que garantimos 
Educação de qualidade desde 
a creche até a Pós-Graduação", 
afirmou Paulo Pinheiro.

O prefeito lembrou que, 
graças aos diversos programas 
de bolsas da Prefeitura, cerca 
de 2.500 moradores da cidade 
recebem suporte para concluir o 
Ensino Superior. "Em nenhuma 
cidade do Brasil o poder públi-
co investe tanto em Educação. 
Isso é uma mostra do nosso 
compromisso com o futuro de 

Paulo Pinheiro e pró-reitor de Graduação da USCS, Marcos Antonio Biffi, com mãe e filho bolsistas: Janete Rocha e Gustavo

nossos jovens e com o sucesso 
das famílias de São Caetano."

"A administração do prefeito 
Paulo Pinheiro não tem medido 
esforços para proporcionar estes 
benefícios aos nossos jovens. Por 
conta deste apoio nossa cidade 
possui um diferencial único no 
Brasil: aqui nós atendemos os 
moradores em nossa rede de 
ensino desde os quatro meses 
de idade até a universidade. 
Fazemos muito mais do que é 
obrigação do município porque 
respeitamos os cidadãos", ex-
plicou a secretária municipal de 
Educação, Ivone Braido.

felicidade - A emoção dos 
estudantes contemplados com 
as bolsas integrais deu o tom no 
evento de adesão ao programa 

da Prefeitura. E para muitos, 
o anúncio feito pelo prefeito 
Paulo Pinheiro equivaleu a 
um presente antecipado de 
Dia das Mães. "Eu estou mui-
to feliz. Sou muito grata ao 
prefeito por ter criado a Bolsa 
USCS 100%. Sem ela, eu e meu 
filho não poderíamos estar na 
universidade", elogiou Janete 
Rocha, que cursa o 1º semestre 
de Pedagogia para se tornar 
professora. Seu filho Gustavo, 
também bolsista integral, está 
no 5º semestre de Rádio e TV.

Outra aluna que celebrou 
a conquista da bolsa integral  
foi Ana Luísa Bolcon Cavagnoli. 
Cursando Ciências Contábeis, a 
moradora do Bairro Boa Vista 
sempre desfrutou das oportu-

nidades que a rede municipal 
de Educação oferece aos jovens 
da cidade - tanto que concluiu 
o Ensino Fundamental na EMEF 
Prof. Olyntho Voltarelli Filho, o 
Médio na escola Oscar Nieme-
yer e se formou em Inglês na 
Escola Municipal de Idiomas 
Paulo Sérgio Fiorotti.

A concessão da Bolsa USCS 
100% utiliza critérios de justiça 
social adotados em todas as 
ações da Prefeitura de São 
Caetano, privilegiando os mo-
radores que mais precisam de 
suporte do poder público. Isso 
se traduz em oportunidades 
educacionais para jovens que, 
de outra forma, teriam dificul-
dades financeiras em concluir 
seus estudos. "A Prefeitura 

está ajudando os estudantes da 
cidade a realizarem um sonho, 
que é se formar na universida-
de. Isso é histórico, especial-
mente num País com tantas 
diferenças sociais", declarou 
Marcos Antonio Biffi, pró-reitor 
de Graduação da USCS.

Para Gabriel Rocha Matos 
de Almeida, a criação da Bolsa 
USCS 100% pelo prefeito Paulo 
Pinheiro é o que vai lhe permitir 
se tornar professor de Educação 
Física - o jovem de 21 anos teve 
de abandonar o curso em 2013 
por falta de condições financei-
ras para pagar as mensalidades. 
"Eu sempre quis cursar Educação 
Física. Agora, com a bolsa inte-
gral, estou tranquilo pois sei que 
vou conseguir me formar." 

Robson de Almeida/PMSCS

Mais 60 cartões Auxílio 
Medicamento entregues

Moradora recebe beneficío das mãos do prefeito

Du Merlino/PMSCS

Com governo responsável, 
a Prefeitura conseguiu retomar 
em abril de 2014 o Auxílio-
-Medicamento, implantando o 
conceito de Justiça Social. Após 
processo de recadastramento 
e aferição, o benefício vai para 
quem realmente precisa. Na 
última segunda e terça-feira (9 e 
10/5), no Palácio da Cerâmica, o 
prefeito Paulo Pinheiro entregou 
mais 60 cartões. Ao todo, 2.140 
munícipes já se enquadraram 
nas exigências legais do projeto.

Na oportunidade, o chefe do 
Executivo pontuou que a Saúde 
de São Caetano melhorou de 
forma significativa. “Com a ver-
ticalização desenfreada e irres-
ponsável promovida pela gestão 
anterior, os hospitais vizinhos 
fechando as portas, a queda 
de convênios particulares e a 
crise econômica, a demanda de 
pacientes de dentro e de fora da 
cidade aumentou bastante. Mes-
mo assim, estamos atendendo 
com serviços de alta qualidade, 
mais ágeis e eficientes.”

O secretário municipal de 
Saúde, Dr. Silvio Luiz Martinez, 
afirmou que o compromisso da 
gestão atual é atender os pa-
cientes da melhor maneira pos-
sível. “Assumi a pasta há cerca 

de um mês. Estou arregaçando 
as mangas e trabalhando com o 
gabinete aberto à população.”

Vasila Christofaro, 82 anos, 
moradora do Bairro Santa Maria, 
elogiou a estrutura da saúde 
pública de São Caetano. “Sou 
viúva e aposentada. É melhor do 
que convênio particular. Utilizei 
a UBS Amélia Richard Locatelli, 
o Caism e o Hospital de Olhos. 
E, agora, mais essa ajuda. Tudo 
muito bom”, concluiu. Já Cecília 
Rodrigues Rosa, 79, do Bairro 
Barcelona, disse que, com a cri-
se, não sobra nada do salário de 
aposentada. “Essa ajuda veio em 
boa hora. Gasto R$ 300,00 por 
mês com o remédio da minha 
irmã para evitar o AVC.”

Outra beneficiária, Roseli 
Franco de Moraes, 50, do Bairro 
Boa Vista, está desempregada e 
com o Auxílio-Medicamento dará 
continuidade ao tratamento com 
colírio para as vistas e para com-
bater o triglicérides. “Sem essa 
ajuda, estaria perdida”, ressaltou. 
Paulino Toneto, 77, do Bairro 
Cerâmica, conseguirá amparar a 
esposa. “Gasto entre R$ 400,00 e 
R$ 500,00 por mês somente com 
remédios para Saúde Mental 
dela. Com certeza, vai aliviar um 
pouco mais.”

Em comemoração ao Dia 
Nacional da Luta Antimani-
comial (18/5), a Secretaria 
de Saúde da Prefeitura pro-
move, de 16 a 20 de maio, a 
2ª Semana da Saúde Mental, 
com diversas atividades que 
serão desenvolvidas pe-
los profissionais da cidade 
do Ambulatório de Saúde 
Mental (ASM), do Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool 
e Drogas (CAPS AD), da Uni-
dade de Saúde da Criança e 
do Adolescente (USCA) e da 
Rede Básica de Saúde.

Na extensa programação 
estão previstas iniciativas de 
inclusão e socialização nas 
áreas de Saúde, Educação, 
Esporte, Lazer e Cultura. 
Além das sedes do ASM e da 
USCA e do Complexo Hospi-
talar Municipal Maria Braido, 
o evento contará com locais 
diversificados (Espaço Verde 
Chico Mendes, Praça Cardeal 
Arcoverde, Pinacoteca Muni-
cipal e Estação Jovem).

saúde Mental - O dia 18 
de maio marca a celebração 
do Movimento da Luta An-
timanicomial no Brasil, que, 
incluindo usuários, trabalhado-
res e familiares de todo o País, 
conseguiu, desde os anos 80, 
impulsionar e fazer acontecer a 
Reforma Psiquiátrica brasileira. 
Esse processo, desde então, 
vem produzindo intensas e 
complexas transformações nas 
políticas públicas de atenção 
em saúde mental e de reco-
nhecidos avanços políticos, 
normativos e assistenciais.

“A data simboliza não só 
a luta para a mudança na for-
ma de tratar, como também 
o esforço da tentativa de 
reinserir estas pessoas na so-
ciedade, de forma saudável, 
humana, digna e acolhedora, 
preceitos do nosso municí-
pio. Agradeço o apoio dos 
colaboradores, em especial 
da Fundação Pró-Memória”, 
concluiu a coordenadora da 
Saúde Mental de São Caeta-
no, Dra. Flavia Ismael.

São Caetano 
promove

2ª Semana da
Saúde Mental 

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


