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Lançado em maio de 2015 e 
com mais de 30 mil atendimen-
tos à população em 11 edições 
mensais realizadas, o Programa 
Fila Zero da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de São Caetano do 
Sul completou um ano. 
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São Caetano inaugura 
1º Espaço Canino

neste domingo

São Caetano do Sul inau-
gura neste domingo (22/5), 
às 10h, o seu primeiro Espaço 
Canino, no Parque Catarina 
Scarparo D’Agostini, mais co-
nhecido como Chiquinho (Rua 
Ângelo Aparecido Radim, 90, 
Bairro São José). Seguindo 
uma tendência mundial, com 
o apoio da Cobasi, a iniciativa 
inédita na cidade é um cercado 
para os frequentadores solta-
rem e brincarem com os cães 
de pequeno e grande portes. 
Em maio de 2015, a Prefeitura 
liberou a entrada dos pets no 
Chiquinho, acompanhados de 
seus donos, todos os dias, das 
6h às 20h.

O Espaço Canino é uma área 
totalmente cercada, onde é 
permitido brincar, correr, cavar 
e se divertir. É o primeiro local 
criado em São Caetano espe-
cialmente para esta socializa-
ção. Os cães podem ficar sem 
coleira e sem o risco de fuga. 
Garantia de muitas brincadeiras 
para seu amigo de patas.

“Com a verticalização da 
cidade, os animais ficam isola-
dos nos apartamentos ou em 
áreas pequenas dentro de casa. 
O Espaço Canino incentivará a 
socialização não só dos cães, 

mas de toda a família. É mais 
uma demanda da população 
que estamos atendendo. Sem 
nenhum tipo de custo para a 
administração. Tudo doação. 
Obrigado aos parceiros”, agra-
deceu o prefeito Paulo Pinheiro.

A idealizadora e mediadora 
do Projeto São Caetano Cidade 
Modelo no Trato Animal, Analy 
Xavier, destacou que ao invés 
dos moradores irem para São 
Paulo agora podem brincar 
com os pets dentro do próprio 
município, com comodidade 
e segurança. “O parque foi 
pensado de forma temática 
voltada aos cães e à comuni-
dade. Está mais gostoso. As 
famílias poderão se socializar 
nos quiosques, fazer piqueni-
que e curtir o dia em um único 
espaço”, explicou.

Cães poderão brincar sem coleira em área cercada no parque Chiquinho

A partir do próximo dia 23, 
o gramado do Estádio Bruno 
José Daniel começa a ser re-
vitalizado pelo COB. O estádio 
será o local de treinamento de 
seleções femininas e masculi-
nas de futebol nas Olimpíadas. 

Pág. 04

Fãs da Marvel já podem co-
memorar a estreia de X-Men Apo-
calypse. O longa encerra a nova 
trilogia dos X-Men no cinema, 
que iniciou com X-Men: Primeira 
Classe (2011) e X-Men: Dias de 
Um Futuro Esquecido (2014).

Esporte

Alexandre Yort/PMSCS

A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Caetano
 recebeu novas pistolas e novos uniformes. A corporação
também possui um novo canal de atendimento. Página 6

Paulo Pinheiro valoriza o esporte 
comunitário em São Caetano

Programa Esportivo Comunitário tem hoje cerca de 11 mil inscritos em diversas atividades

Diz o ditado que o mais 
difícil não é chegar ao topo, 
mas sim se manter nele. E é 
isso que a Prefeitura de São 
Caetano do Sul faz para que 
a cidade se mantenha como 
a primeira colocada no Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH) entre todos os municí-
pios do Brasil.

No esporte, por exemplo, 
São Caetano, que é referência 
nacional e celeiro de atletas, 
conta com uma das iniciativas 
mais inclusivas e espelho para 
diversas cidades País afora, 
que é o Programa Esportivo 
Comunitário (PEC), que foi re-
formulado e ampliado na ges-
tão Paulo Pinheiro. Página 3

Prefeitura inaugura
CAPS no Bairro Mauá

A Prefeitura de São Caetano do Sul entrega neste
sábado, dia 21, o Centro de Atenção Psicossocial

(CAPS) Dr. Ruy Penteado. Página 3

Prefeito Paulo Pinheiro vistoriou 
o local durante a semana

GCM

 Baixas temperaturas abrem
temporada de alergias respiratórias

A nova estação ainda não 
chegou, mas os primeiros dias 
de maio já registraram tempe-
raturas amenas em diversas re-
giões do país. O inverno, época 
detestada por quem sofre de 
alergia respiratória, só come-
ça em 20 de junho, porém, 
segundo o site Climatempo, 
os próximos dias já terão cara 
da estação. Uma frente fria 
chegou ao país no dia 15, e o 
frio – grande irritante respira-
tório - continuará a ser sentido 
nos próximos dias de maio. É, 
portanto, hora de tirar aqueles 
casacos guardados no armário 
desde o último inverno, prova-
velmente impregnados de áca-
ros e poeira – grandes inimigos 
dos alérgicos. Página 4

Crises alérgicam aumentam com a temperatura baixa

Divulgação

Cinema

Alexandre Yort/PMSCS
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LDO de São Bernardo é
apresentada na Câmara

Câmara aprova sete projetos em primeiro turno

Editorial

O tema Segurança Pública continua 
sendo um dos mais discutidos em toda 
a região. Volta e meia ele volta com mais 
intensidade, motivado por crimes ou 
ações de bandidos com grande repercus-
são na mídia. E, sem dúvida, são notícias 
que assustam a população, cada vez mais 
amedrontada com a violência que parece 
não ter fim. Como consequência, aumen-
ta a sensação de insegurança das pessoas.

Invariavelmente, as críticas atingem 
todas as esferas de Governo, pela falta 
de um plano de segurança mais eficiente, 
capaz de trazer tranquilidade para as fa-
mílias. O que, de certa forma, temos que 
concordar que já superou todos os limites 
de tolerância. O crime virou “a notícia 
mais importante”. E as perguntas que se 
repetem são: “o quê fazer para resolver 
a situação?”. O que fazer diante do caos 
que se instalou no setor de Segurança 
Pública? Ainda estamos longe de obter 
uma resposta convincente.

Quanto às criticas aos gestores pú-
blicos, mais uma vez ressaltamos que há 
uma hierarquia de competência consti-

tucional. Boa parta das atribuições sobre 
segurança pública no Estado de São Paulo 
são do Governo do Estado. Muitas pessoas 
confundem as competências e acabam 
direcionando suas cobranças e críticas ao 
Governo Municipal. Na verdade, deveriam 
cobrar mais da Secretaria Estadual de Se-
gurança, afinal é de sua responsabilidade 
oferecer segurança à população.

Mesmo assim, os municípios têm 
contribuído de forma efetiva no combate 
a criminalidade, ampliando a atuação 
dos Guardas Civis Municipais, adqui-
rindo equipamentos e veículos para as 
polícias civis e militares e melhorando as 
instalações das três corporações. Ações 
conjuntas entre as forças de segurança 
também tem dado bons resultados, com 
a queda nos índices de crimes contra o 
patrimônio e contra a vida.

Em São Caetano do Sul, o programa 
Cidade Segura, lançado em 2014, já pro-
duziu bons resultados, reduzindo de for-
ma significativa os indicadores criminais. 
O programa engloba 16 itens, inclusive 
a concessão de auxílio financeiro para a 

manutenção das corporações estaduais 
(Polícia Militar e Polícia Civil) na cidade.

Recentemente, a administração refor-
mou a sede da GCM, adquiriu novas armas 
e munições e passou a oferecer vale-refei-
ção aos guardas municipais. Ainda, trocou 
toda a frota de veículos da Guarda e cedeu 
outros à Polícia Militar. Assim, a cidade vem 
conseguindo reverter índices que andavam 
tirando o sono da população.

E, como já dissemos em outras opor-
tunidades, para aqueles que julgam que 
essas medidas são ineficazes, lembramos 
que todas as ações são fundamentais para 
garantir a segurança da população. E se o 
município nada fizesse? Podem ter certeza 
de que problemas seriam ainda maiores. 

Por fim, é preciso ter mais seriedade nas 
discussões sobre segurança pública, com o 
envolvimento da sociedade, sim, mas de 
uma forma que ela possa contribuir com 
críticas construtivas e sugestões de melho-
ria. Sempre garantindo a participação da 
população nas discussões sobre segurança 
pública. Só assim conseguiremos ter a paz 
e a tranquilidade que tanto desejamos.

ABC Político

Mais contas...
Mais um capítulo na 

longa novela sobre as con-
tas do ex-prefeito José 
Auricchio Júnior, referentes 
ao ano de 2012: a Câmara 
publicou nesta semana co-
municado que declara sem 
eficácia a certidão emitida, 
em favor do ex-prefeito, 
que suspendia os efeitos 
jurídicos do decreto le-
gislativo que rejeitou as 
suas contas. Novamente, 
alguns comemoraram o 
feito, outros disseram que 
a decisão não interfere 
no processo. E continua 
a pergunta: qual a real 
situação eleitoral do ex-
-prefeito? Pelo jeito, a dú-
vida sobre ser ou não ser 
candidato deverá se arras-
tar até bem próximo das 
eleições de outubro. Uma 
coisa é certa: a questão 
jurídica irá acompanhar 
Auricchio durante todo o 
processo eleitoral.

os núMeros
Outro assunto que do-

minou as conversas du-
rante a semana foi à pu-
blicação de uma pesquisa 
realizada em São Caetano 
do Sul referente à corri-
da ao Paço. Novamente 
as opiniões se dividiram 
(como sempre acontece 
a cada levantamento di-
vulgado). Enquanto um 
grupo comemorou, ou-
tro desdenhou dos núme-
ros e da credibilidade de 
quem fez a pesquisa. Um 
indicador, porém, chamou 
mais a atenção de todos 
os citados na pesquisa: 
o índice de eleitores que 
ainda não definiram em 
quem irão votar. Num dos 
levantamentos é superior 
a 60% dos entrevistados. 
Há quem avalie que, com 
esse índice, fica claro que 
não há nada definido ain-
da. Ou seja, todos terão 
que trabalhar muito para 
conquistar o eleitorado.

confirMação
O presidente do PEN 

de São Caetano do Sul, 
Gilberto Costa, gravou 
um vídeo para reafirmar 
que ele é pré-candidato 
a prefeito na cidade. No 
material, Gilberto critica a 
onda de boatos que andam 
espalhando pelo município 
tentando prejudicar a sua 
pré-candidatura e aos que 
praticam a chamada “velha 
política”. Diz, ainda, que 
“se seu nome for homo-

logado pelo partido”, será 
candidato a prefeito.

Presença

O presidente do PHS de 
São Caetano do Sul, Ro-
drigo Sodré, vem conquis-
tando espaço dentro do 
grupo político do prefeito 
Paulo Pinheiro. Nas últimas 
semanas, ele participou 
de boa parte das reuniões 
de partidos que apoiam 
o atual Governo, sempre 
convidado pelos presiden-
tes das siglas. Com isso, 
surgiram especulações na 
cidade de que Sodré esta-
ria se credenciando para a 
indicação de vice-prefeito 
na chapa de Pinheiro, que 
busca a reeleição pelo 
PMDB. Sodré é empre-
sário e bem relacionado 
por participar de várias 
atividades no município 
junto às empresas da fa-
mília. Pode ser uma ótima 
opção, pois atrairia alia-
dos do meio empresarial 
sulsancaetananse.

Posição
Questionado pela colu-

na sobre a possibilidade, 
Sodré foi taxativo: "Não é 
hora de falar de composi-
ção ou chapa majoritária e 
todos sabem que estou fo-
cado na pré-campanha de 
vereador, mas se o convite 
existir, e for o melhor para 
o grupo, ficarei honrado. 
Por enquanto, é só espe-
culação”, finalizou Sodré.

Professor Pasquale
Chamou atenção a pu-

blicação de um vereador 
oposicionista de São Cae-
tano do Sul, distribuída 
durante a semana, sobre a 
destinação de um espaço 
de saúde na cidade. Não 
pelo conteúdo, mas pela 
quantidade de derrapadas 
na língua portuguesa. Uma 
conceituada jornalista da 
região, e moradora da cida-
de, apontou mais de vinte 
erros em uma única página. 
Erros acontecem, mas nes-
ta proporção pegou mal.
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Representantes da admi-
nistração de São Bernardo  do 
Campo estiveram na quinta-fei-
ra (19), na Câmara Municipal, 
a convite de vereadores para 
apresentar a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) 2017. A 
audiência contou com a parti-
cipação do secretário-adjunto 
de Orçamento e Planejamento 
Participativo, Sério Vital, e do 
diretor de Planejamento Estra-
tégico e Orçamento, Antonio 
Agnelo Bonadio, que apre-
sentou a LDO para o exercício 
de 2017, que prevê receitas e 
despesas de R$ 4,8 bilhões.

A 15ª sessão ordinária da Câ-
mara Municipal de São Caetano 
do Sul contou com a votação 
de oito projetos de lei, todos 
eles em primeira discussão, dos 
quais sete foram aprovados.

Os projetos de lei apreciados 
pela Casa nesta terça-feira, 17, fo-
ram dos vereadores Beto Vidoski, 
Parra, Professora Magali, Paulo 
Bottura, Fábio Soares, Dr. Xavier, 
Eder Xavier e Marcel Munhoz.

Fábio Soares apresentou 
projeto de lei que institui o 
estímulo à instalação de dispen-

sadores de álcool gel nos espa-
ços reservados para a guarda 
dos carrinhos utilizados para o 
transporte de mercadorias nos 
hipermercados, supermerca-
dos, mercados e comércios as-
semelhados situados na cidade. 
O projeto de Eder Xavier, que 
institui o estímulo à inclusão das 
disciplinas OSPB (Organização 
Social e Política Brasileira) e 
EMC (Educação Moral e Cívica), 
no contraturno das escolas da 
Rede Municipal de Ensino, foi 
arquivado a pedido do autor.  

Em um final de semana repleto de reuniões, o prefeito 
de São Caetano do Sul, Paulo Pinheiro (PMDB), conversou 
com moradores dos bairros Barcelona, Boa Vista e Santa 
Maria, ao lado de pré-candidatos ao Legislativo Municipal, 
quando recebeu apoio da população. “Durante todo o meu 
mandato como prefeito fui às ruas e fiz uma gestão aberta 
e democrática”, observou Pinheiro.

reuniões

Vereadores de São Caetano durante a última sessão

Representantes do Executivo estiveram no Legislativo

Valmir Franzoi

Seriedade na Segurança Pública

Associação dos Jornais do

Interior do Estado de São PauloADJORI SP
auditada

Paulo Pinheiro conversando com a população

Artigo

Nos últimos anos, lideramos em São 
Caetano do Sul um processo de retoma-
da da cidade como potência esportiva. E 
não faço referência apenas às medalhas 
e troféus conquistados pelas nossas 
equipes e atletas de alto-rendimento. 
A propósito são centenas, e que nos 
enchem de orgulho. Mas, uma potência 
esportiva é feita também, e principal-
mente, com investimento na base, no 
esporte comunitário.

Visamos, em primeiro lugar, a for-
mação de cidadãos. Acreditamos no 
esporte como meio de promoção de 
educação, saúde e cultura. Um meca-

nismo de socialização, em que pessoas 
aprendem a conviver, superar as difi-
culdades e respeitar os adversários.

Este trabalho é colocado em prática 
pelo Programa Esportivo Comunitário, 
o PEC, que, através de seus projetos, 
atende cerca de 12 mil moradores, en-
tre crianças, jovens, adultos e idosos. 
Aulas em 37 modalidades esportivas 
(atletismo, natação, damas, ginástica 
artística, futsal, vôlei, basquete, fute-
bol, taekwondo, tênis de mesa, judô 
etc.) e lazer nos parques (orientação 
física, ginástica, entre outras) são algu-
mas das atividades.

Oferecemos oportunidade para que 
toda a população se exercite. Comba-
temos o sedentarismo e reconhecemos 
que a vitalidade é o segredo da saúde e 
da longevidade. Aliás, a expectativa de 
vida de quem nasce em São Caetano é 
de 78,2 anos - cinco anos a mais do que 
a média brasileira.

Trabalhamos cirurgicamente na 
reformulação do PEC. São várias novas 

atividades, como o Esporte e Saúde 
no Chico Mendes, em que trazemos 
professores das academias para dar 
aulas abertas ao público. Aulas de 
zumba, por exemplo, que é um suces-
so mundial.

Desta forma, não ficamos inertes 
ao fenômeno da evasão de público 
dos clubes para as academias. Com 
criatividade, somamos esforços visando 
atender os desejos dos moradores em 
se exercitar, seja em uma modalidade 
esportiva convencional ou em novida-
des que ganham adeptos a cada dia.

Promovemos saúde, qualidade de 
vida e bem-estar. Se hoje São Caeta-
no do Sul ostenta o primeiro lugar do 
Brasil no Índice de Desenvolvimento 
Humano, o IDH, é também graças às 
políticas esportivas. Aqui, só fica pa-
rado quem quer.

Paulo Pinheiro é médico e prefeito 
de são caetano do sul

Potência no esporte comunitário e de alto-rendimento

Karim Kahn

CMSCS
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DENÚNCIA

SIGILO ABSOLUTO

PEC oferece aulas gratuitas
em 37 modalidades esportivas

Atividades foram ampliadas, levando qualidade de vida, saúde e convívio social às famílias

Diz o ditado que o mais difícil 
não é chegar ao topo, mas sim 
se manter nele. E é isso que a 
Prefeitura de São Caetano do Sul 
faz dia e noite para que a cidade 
se mantenha como a primeira 
colocada no Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) entre 
todos os municípios do Brasil.

No esporte, por exemplo, 
São Caetano, que é referência 
nacional e celeiro de atletas, 
conta com uma das iniciativas 
mais inclusivas e espelho para 
diversas cidades País afora, 
que é o Programa Esportivo 
Comunitário (PEC), reformula-
do e ampliado na gestão Paulo 
Pinheiro. “Acreditamos no es-
porte como meio de promoção 
de educação, saúde e cultura. 
Um mecanismo de socialização, 
em que pessoas aprendem a 
conviver, superar as dificulda-
des e respeitar os adversários”, 
ressalta o prefeito.

Criado em 1987, o PEC ofe-
rece aulas gratuitas em 37 
modalidades esportivas para os 
moradores de São Caetano de 
todas as idades. Atualmente, 
de acordo com a Secretaria 
Municipal de Esporte e Turis-
mo, são mais de 11 mil pessoas 
desenvolvendo em um dos 
22 locais atividades variadas 
como: vôlei, futebol, basque-

Moradores de São Caetano participam das aulas de vôlei do PEC

te, natação, ginástica, pilates e 
tantas outras.

O bem-estar e o convívio 
social podem ser notados pela 
grande quantidade de famílias 
que participam do PEC. Pais e 
filhos, que praticam as aulas 
e desenvolvem habilidades e 
fazem novas amizades.

É o caso de Renata Busculo 
Rodrigues, 45, moradora do 
Bairro Santa Maria que parti-
cipa das aulas de vôlei do PEC 

realizadas às quartas e sextas 
no clube Gisela. Renata tem 
seus três filhos (Leonardo, 
Felipe e Vinícios, de 12 anos) 
também participando da ação.

“Além de ser um fator de 
relaxamento do dia a dia e de 
todos os benefícios para nossa 
saúde, corpo e mente, aqui 
temos orientação, treinos e a 
oportunidade de fazer novas 
amizades”, afirma Renata, ao 
lado dos trigêmeos.

Quem também participa do 
PEC é Vanizete Santana, 44, que 
mora no Bairro Nova Gerty. Par-
ticipante da turma de ginástica 
e pilates no Gisela, ela decidiu 
se inscrever no programa após 
ver os benefícios que sua filha, 
Beatriz de 16 anos, havia obtido 
com a prática da natação.

“As aulas são bem didáticas 
com teoria e prática. Os pro-
fessores e demais profissionais 
são de ótimo gabarito técnico. 

Estar aqui me auxilia muito no 
condicionamento físico e au-
menta minha disposição para 
enfrentar a rotina”, explica.

Pec - Os interessados em co-
nhecer mais sobre o Programa 
Esportivo Comunitário podem 
entrar em contato com a Se-
cretaria de Esporte de segunda 
à sexta, das 8h às 18h, pelo 
telefone 4229-2034 ou pelo e-
-mail: pec@saocaetanodosul.
sp.gov.br

Prefeitura inaugura CAPS
no Bairro Mauá neste sábado

Prioridade para quem mora 
aqui. Este é o conceito perse-
guido pela Prefeitura de São 
Caetano do Sul na oferta de 
serviços de Saúde. Fruto da 
atenção e do compromisso 
com os moradores da cidade, 
o Centro de Atenção Psicosso-
cial (CAPS) Dr. Ruy Penteado 
será inaugurado neste sábado 
(21/5), às 10h30, na Rua dos 
Castores, 60, Bairro Mauá. Toda 
a população está convidada a 
participar do evento e conhecer 
mais este grande presente.

Com o CAPS, São Caetano 
ganha novos serviços, como o 
Hospital Dia para pacientes com 
transtornos mentais e as ofici-
nas terapêuticas, além de ações 
que eram pouco desenvolvidas, 

como atividades físicas e de 
lazer. Outros serão ampliados: 
psicoterapia individual e em 
grupo, terapia ocupacional 
individual e em grupo, grupos 
educacionais, atendimento psi-
quiátrico e distribuição de me-
dicamentos. Tudo em demanda 
espontânea ao munícipe, sem a 
necessidade de agendar.

No local, estava prevista uma 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) 24h, porte I, equipamen-
to porta aberta que atenderia 
moradores de dentro e de fora 
de São Caetano. A Secretaria de 
Saúde realizou uma reavaliação 
e constatou que a necessidade 
maior é por um CAPS, já que o 
Pronto-Socorro Adulto (PSA) do 
Hospital Municipal de Emergên-

cias Albert Sabin, que recebeu 
diversas melhorias, como a nova 
triagem, supre a demanda de ur-
gência e emergência, bem como 
o Pronto-Socorro Infantil (PSI) do 
Hospital Infantil e Maternidade 
Márcia Braido.

O atendimento de Saúde 
Mental à população sulsancae-
tanense era realizado em dois 
imóveis alugados, que geravam 
gasto ao erário (R$ 16.033,47/
mês). Com o CAPS, além da eco-
nomia com os aluguéis, São Cae-
tano passa a receber repasse de 
R$ 33.086,25/mês do Ministério 
da Saúde. Esta decisão foi deba-
tida com o Conselho Municipal 
de Saúde (participação popular), 
que decidiu pela alteração de 
UPA para CAPS.

Prefeito se reúne com
empresários da cidade

Paulo Pinheiro listou ações em apoio ao empresariado Paulo Pinheiro conversou com moradores, que aprovaram a nova unidade de Saúde Mental

Alexandre Yort/PMSCS Eric Romero/PMSCS

Fazer de São Caetano do Sul 
um oásis neste período de crise 
econômica brasileira, prestar 
contas das ações de governo e 
debater o futuro da cidade.  To-
dos estes temas estiveram em 
pauta na reunião do prefeito 
Paulo Pinheiro com empre-
sários da cidade, realizada na 
quarta-feira (18/5), no Palácio 
da Cerâmica. 

O chefe do Executivo listou 
ações da Prefeitura em apoio 
ao empresariado, como o 
estímulo à criação de novos 
negócios e de manutenção dos 
existentes, gerando emprego e 
renda. A flexibilização da Lei 
Cidade Limpa, que corrigiu as 
distorções da norma que pre-
judicava o comércio, também 

foi exaltada.
Os significativos avanços 

na Saúde, na Educação e na 
Segurança foram pontuados 
como fundamentais. Com a 
crise econômica nacional, 
há crescente demanda pelos 
serviços públicos, especial-
mente nestas áreas. Procura 
que tem sido bem suportada 
pela Prefeitura graças à gestão 
responsável e inovadora.

“A Segurança melhorou 
muito com o dr. Paulo Pinhei-
ro. Volto do trabalho às 22h e 
sempre vejo viaturas da GCM 
nas ruas”, elogiou a empresá-
ria Margareth Miyamoto. “E 
o investimento realizado na 
Educação garante o futuro dos 
nossos filhos e netos”, concluiu.

Um dos principais cen-
tros comerciais da cidade, 
a Rua Visconde de Inhaúma 
vem merecendo tratamento 
especial por parte da Prefei-
tura de São Caetano do Sul. 
Após um novo conceito pai-
sagístico com reformas, pin-
turas e tratamento estético 
realizado em 2015, o endere-
ço agora é o mais novo con-
templado com o programa 
Ilumina São Caetano, ação 
executada pela Secretaria de 
Serviços Urbanos que consis-
te na ampliação e melhora 
na iluminação pública do 
município em diversos locais 
gradativamente.

Todo o sistema de ilu-
minação do local, que era 
de sódio, foi substituído 
pelo de lâmpadas metálicas, 
que clareiam mais e geram 
economia de energia, aten-
dendo assim os preceitos de 
austeridade fiscal e sustenta-
bilidade. O programa Ilumina 
São Caetano já atendeu 
diversas ruas e avenidas de 
São Caetano desde a sua 
criação em 2015.

Profissional que atua nas 
políticas públicas de direitos 
e na humanização dos pa-
cientes, os assistentes sociais 
foram homenageados em 
São Caetano do Sul. O Centro 
de Estudos Dr. Sylvio Torres 
por meio do Comitê de Hu-
manização da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura realizou 
sexta-feira (13/5), na Asso-
ciação Paulista de Medicina 
(APM), confraternização 
para celebrar o Dia do Assis-
tente Social, comemorado 
oficialmente em 15 de maio. 

Ao todo, são 52 assis-
tentes sociais que prestam 
serviço nas unidades da 
Rede Municipal de Saúde. 
“Não consigo ver um médico 
trabalhar sem essa parceria. 
Parabéns a todos”, ressaltou 
o secretário da pasta, Dr. 
Silvio Luiz Martinez.

Avanços – Em 2015, São 
Caetano lançou o Programa de 
Gestão do Serviço Social, que 
fez a sistematização técnica 
de gerenciamento da rede, e 
o Núcleo de Atendimento ao 
Paciente Internado (NAPI) 24 
horas, que ampliou o serviço 
prestado de assistência de alta 
complexidade aos pacientes 
internados nos hospitais muni-
cipais, agilizando agendamen-
tos de transferências e exames.

lumina São
Caetano chega 
à Rua Visconde

de Inhaúma

SCS celebra Dia 
do Assistente 

Social

Com mais de 30 mil aten-
dimentos à população em 11 
edições mensais realizadas, o 
Programa Fila Zero da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura  completa 
um ano de vida. Lançado em 
maio de 2015 com o objetivo de 
zerar a espera por consultas com 
especialistas, o Fila Zero segue 
como exemplo para a saúde 
pública do Brasil. Neste sábado 
(21/5), das 8h às 12h, no Hospital 
São Caetano (Rua Espírito Santo, 
277, Bairro Santo Antônio), ocor-
re o 12º Mutirão da Saúde, com 

31 médicos e 14 especialidades.
Nesta edição, o foco maior 

será nas demandas reprimidas 
e nos retornos. As consultas 
espontâneas abrangerão Clínica 
Médica, Ginecologia e Obste-
trícia, Odontologia (Unidade 
Móvel), Ortopedia, Otorrinola-
ringologia e Pequenas Cirurgias/
Procedimentos. Já as pré-agen-
dadas pela Central de Agenda-
mento e Regulação Cardiolo-
gia, Cardiologia Pré-operatório, 
Dermatologia, Endocrinologia, 
Hematologia, Nefrologia, Neu-

rologia e Reumatologia.
A ação global também dis-

ponibilizará gratuitamente aos 
pacientes da cidade os se-
guintes serviços: Aferições de 
pressão arterial e glicemia, 
Centro de Distribuição de Me-
dicamentos (Obrigatório levar 
receita médica), Humanização 
(Grupo +QAlegria, formado por 
alunos de Medicina da USCS), 
Ouvidoria da Saúde e Transpor-
te, inclusive para pessoas com 
deficiência (Para agendar, ligar 
para 0800-7719199).

Fila Zero completa um ano com mais de 30 mil atendimentos

São Caetano promove 12º Mutirão da Saúde neste sábado

Arquivo
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A partir do próximo dia 23, o 
gramado do Estádio Bruno José 
Daniel, em Santo André, come-
ça a ser revitalizado pelo COB 
(Comitê Olímpico Brasileiro), 
em parceria com a Fifa. Uma 
empresa foi contratada para 
fazer a recuperação do campo, 
que será local de treinamento 
de seleções femininas e mas-
culinas de futebol, ainda não 
definidas, dos Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro, de 5 a 21 de 
agosto. Pelo cronograma do 
órgão, o trabalho terá duração 
de dois meses e será finalizado 

dia 23 de julho.  
Entre os serviços que serão 

executados no gramado, a 
comando do COB, estão corte 
vertical; aeração e descom-
pactação do solo; cobertura; 
plano de adubação e controle 
de plantas daninhas, além de 
demarcação e pintura das li-
nhas do campo. Também será 
criado um plano de manuten-
ção do período de utilização do 
espaço por parte das equipes 
de futebol. 

O Estádio Bruno José Daniel 
foi oficializado pelo COB, com 

aval da Fifa, como local de 
treinamento para a Olimpíada. 
No Grande ABC, também serão 
utilizados o Estádio Primeiro de 
Maio, na Vila Euclides, em São 
Bernardo, e o Estádio Municipal 
Anacleto Campanella, no bairro 
Olímpico, em São Caetano. 

treinamento - Com a prepa-
ração e o replantio do gramado, 
o Brunão, como é conhecido 
pelos torcedores do Ramalhão, 
poderá ser utilizado para treina-
mento das seleções olímpicas a 
partir do dia 24 de julho, segun-
do o cronograma.

Domingo é dia de Esporte 
no Parque Chico Mendes

Gramado do Estádio Bruno Daniel 
será restaurado pelo COB  

Recuperação do gramado do Bruno Daniel irá durar dois meses, segundo cronograma do COBEsporte e Saúde leva atividades esportivas gratuitamente

Beto Garavello/PSA  

O fim de semana será agi-
tado em São Caetano do Sul. 
São diversas atividades que 
demonstram todo o cuidado e 
a atenção da Prefeitura com o 
morador da cidade.

E o esporte, claro, não 
pode ficar de fora dessa. No 
próximo domingo (22/5) duas 
iniciativas movimentam o 
município com atrações es-
portivas para diversos gostos 
e idades.

Das 9h30 às 12h, o Espaço 
Verde Chico Mendes (Aveni-
da Fernando Simonsen, 566, 

Cerâmica) recebe mais uma 
edição do Esporte e Saúde. 
Ministrado dessa vez pelos 
profissionais da academia 
F2 Fitness, o programa leva 
gratuitamente a todo público 
interessado aulas livres de 
zumba, alongamento e circui-
to funcional.

Em parceria com o Sesc São 
Caetano, a Avenida Presidente 
Kennedy recebe das 9h30 às 
13h30 o Brincando de Esporte. 
Aberto ao público, a ação conta 
com diversas atividades espor-
tivas de forma gratuita.

São Cristóvão Saúde conquista o bronze na Copa Minas
O São Cristóvão Saúde/São 

Caetano Sub-21 conquistou 
o bronze na 12ª Copa Minas, 
no domingo (15/5), ao vencer 
o Sesi/SP por 2 sets a 1, na 
Arena Minas Tênis, em Belo 
Horizonte, Minas Gerais.

A equipe do técnico Fer-
nando Gomes fez cinco parti-
das na fase classificatória ven-
cendo Minas Tênis Náutico, 
Sesi/SP, Mackenzie e Minas 

Tênis Clube, sendo derrotado 
apenas pelo Bradesco/Osasco.

Na semifinal fez um grande 
jogo contra o Minas Tênis Náu-
tico, mas acabou derrotado no 
tie-break por 15/13.

“Fizemos uma grande Copa 
Minas com bons jogos e nossa 
equipe evoluiu muito durante 
o torneio. A competição nos 
ajuda muito na preparação 
para o Campeonato Paulista 

que começa no dia 24 contra 
o Boituva”, afirma Fernando 
Gomes.

“Foi minha última Copa 
Minas e agradeço toda a dedi-
cação e garra da minha equipe 
nos jogos, pois todas ajudaram 
uma à outra e fizemos grandes 
jogos”, disse emocionada a 
ponteira Victória Alves, que 
no próximo ano não terá idade 
para disputar.

A equipe de Ginástica Rít-
mica de São Caetano do Sul 
representará o Brasil na Tur-
quia no Gymnasiade 2016, os 
Jogos Mundiais Escolares, que 
serão realizados de 11 a 18 de 
julho na cidade turca de Trab-
zon. A classificação veio após 
a conquista do primeiro lugar 
nas seletivas para a competi-
ção realizadas de 10 a 14 de 
maio em Belo Horizonte (MG). 
Formada pelas atletas Gabriela 
Faria,   Thaina Ramos,  Milena 
Hissnauer Eduarda Aragão e  
Melanie Casagrande Jorge e 
pelas treinadoras Florência 
Rodriguez e Fabiana Neves, 
a equipe têm um histórico 
de sucesso nas competições. 
Recentemente, por exemplo, 
conquistou o título nacional e 
sul-americano da modalidade.

Ginástica
Rítmica de SCS 
representará

o Brasil

Equipe Sub-21 ficou com a terceira colocação

 Baixas temperaturas abrem
temporada de alergias respiratórias

Inverno ainda não chegou, mas as frentes frias trazem ar seco para a região

A nova estação ainda não 
chegou, mas os primeiros dias 
de maio já registraram tempe-
raturas amenas em diversas re-
giões do país. O inverno, época 
detestada por quem sofre de 
alergia respiratória, só come-
ça em 20 de junho, porém, 
segundo o site ClimaTempo, 
os próximos dias já terão cara 
da estação. Uma frente fria 
chegou ao país no dia 15, e o 
frio – grande irritante respira-
tório - continuará a ser sentido 
nos próximos dias de maio. É, 
portanto, hora de tirar aqueles 
casacos guardados no armá-
rio desde o último inverno, 
provavelmente impregnados 
de ácaros e poeira – grandes 
inimigos dos alérgicos. 

A proximidade do inverno 
é mesmo um pesadelo para 
quem já sofre de alergia o ano 
todo. Além das baixas tempe-
raturas (que irritam a mucosa 
respiratória), o período nor-
malmente apresenta baixa 
quantidade de chuvas e ven-
tos, dificultando a dispersão 
de poluentes e tornando o ar 
mais seco e poluído. Segundo 
o coordenador técnico do pro-
jeto social Brasil Sem Alergia, 
o médico Marcello Bossois, a 
junção desses fatores facilita o 
desenvolvimento de inúmeros 
processos alérgicos. “Estima-
-se que as alergias respirató-
rias aumentem 40% durante 
a estação”, alerta o alergista. 

A asma e a rinite são as 
alergias mais comuns nesta 
época. No Brasil, cerca de 

20 milhões de pessoas con-
vivem de forma persistente 
com asma, enquanto a rinite 
afeta aproximadamente 26% 
das crianças e 30% dos ado-
lescentes. A asma é a quarta 
maior causa de hospitalização, 
resultando em cerca de 400 
mil internações por ano em 
todo o país (Datasus, 2001). 
Anualmente mais de 250 mil 
pessoas morrem em decor-
rência da doença ao redor do 
mundo, com base em dados 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

E uma alergia pode se tor-
nar algo bastante preocupan-
te, já que a doença aumenta 
muito as chances de uma in-

fecção secundária. De acordo 
com dr. Bossois, uma alergia de 
fundo respiratório mal cuidada 
pode provocar, por exemplo, 
uma grave bronquite crônica 
caso a inflamação da mucosa 
respiratória e o acúmulo de 
secreção nas vias respiratórias 
se mantenham por um longo 
período. “Aproximadamente 
35% da população mundial 
apresentam alguma forma 
da doença, então é muito im-
portante que todos estejam 
atentos aos primeiros sinais 
de uma alergia respiratória, 
que poderá se manifestar 
através de espirros constantes, 
tosses e falta de ar”, adverte o 
especialista. 

Divulgação 

Doenças cardiovascula-
res são a principal causa de 
mortes no Brasil. O país re-
gistra cerca de 350 mil óbitos 
por infarto todos os anos. 
Pensando nisso, a SOCESP 
(Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo),  
realizará o maior mutirão de 
treinamento em ressuscita-
rão cardiopulmonar (RCP) 
no Brasil. Aproximadamente 
5 mil pessoas participarão 
da ação que acontece du-
rante o 37º Congresso de 
Cardiologia da SOCESP, nos 
dias 26, 27 e 28 de maio, no 
Transamérica Expo Center.

Qualquer pessoa pode 
inscrever-se e participar gra-
tuitamente do treinamento, 
que ocorre no dia 28 de 
maio, das 12h30 às 14h. A 
inscrição pode ser realizada 
no link: http://www.treina-
mentoemmassa.com.br/
site/2016.html.

Massagem
Cardíaca

Prevenindo as alergias
Algumas dicas importan-

tes para prevenir as alergias:

• Forrar colchões e tra-
vesseiros com material im-
permeável;

• Umidificar as narinas 
constantemente com soro 
fisiológico;

• Beber bastante água e 
umidicar os ambientes;

• Evitar locais fechados 
e com pouca ventilação por 
longos períodos;

• Retirar de casa tudo 
que acumula mofo e poeira 

(bichos de pelúcia, jornais 
velhos e cortinas de pano);

• Usar produtos de limpe-
za biodegradáveis;

• Eliminar cigarro, prin-
cipalmente dentro de casa.

• Para minimizar os pe-
los de animais, dê banho a 
cada 15 dias e mantenha os 
animais fora do quarto da 
pessoa que tem alergia.

• Lave as fronhas em água 
quente semanalmente, pelo 
menos a 55 graus, para matar 
o ácaro da poeira e utilize 
travesseiros hipoalergênicos.

Du Merlino

Rinite afeta aproximadamente 26% das crianças e 30% dos adolescentes
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Maurício Meirelles apresenta
novo show "Perdendo Amigos"

O humorista, repórter e 
músico, Maurício Meirelles 
traz para São Caetano do Sul, 
seu novo show, o stand up 
comedy “Perdendo Amigos”, 
que une humor e internet. 

A apresentação ocorre 
nesta sexta-feira (20/05), a 
partir das 20h30, no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho 
(Alameda Conde de Porto Ale-
gre, 840 - Bairro Santa Maria). 
A classificação é de 14 anos. 

No stand up, Meirelles 
reúne textos inéditos, piadas 
fortes e atuais, plágios musi-

cais, canções da banda Rena-
tinho, composta por ele, Tatá 
Werneck, Murilo Couto, Marco 
Gonçalves e Nil Agra - e, ainda, 
o Facebullying, quadro de su-
cesso no YouTube, onde Mei-
relles chama um espectador 
da plateia e toma conta do seu 
perfil no Facebook, passando 
a interagir com outras pessoas 
na rede social como se fosse o 
titular da conta.

"Vou falar sobre religião, 
maus tratos aos animais, ca-
samento gay, corrupção, entre 
tantos outros assuntos. Certa-

mente vou desfazer a amizade 
com alguns amigos ao longo do 
show. Só minha mãe continuará 
me amando", explica Meirelles.

Os ingressos custam R$ 
R$70 (inteira), R$35 (meia). 
Entradas antecipadas estão à 
venda pelo www.bilheteriaex-
press.com.br e na bilheteria 
do teatro, das 14 às 19 horas. 
Mais informações sobre o 
espetáculo podem ser obti-
das na Secretaria de Cultura, 
pelos telefones 4232-1237 e 
4232-1294 ou no site: www.
caproducoes.com.br.

Banda Malta chega
em São Caetano

Banda venceu programa de talento musical em 2014 O Facebullying, quadro de sucesso no YouTube, também faz parte do show 

Divulgação Divulgação

 A banda Malta, formada 
por Bruno Boncini (vocal), 
Thor Moraes (guitarra), Die-
go Lopes (baixo) e Adriano 
Daga (bateria) chega em São 
Caetano para apresentar seu 
novo formato de show. Eles 
conquistaram o país em 2014 
ao vencer a primeira edição 
do programa SuperStar. O 
primeiro álbum da banda, 
“Supernova”, foi um dos tí-
tulos mais vendidos do ano e 
conquistou a quarta posição 
do ranking da ABPD em 2014. 
Ao vender 280 mil cópias físi-

cas, ganhou disco de platina 
duplo e também ocupou as 10 
primeiras posições no iTunes, 
uma conquista inédita.

O show será realizado no 
Teatro Paulo Machado de Car-
valho (Alameda Conde de Por-
to Alegre, 840 - Bairro Santa 
Maria), no dia 22, às 20 horas. 
Ingressos vendidos pelo site: 
www.ingressorapido.com.br 
e também no ponto de venda 
sem taxa de conveniência: Pet 
Stop (Alameda São Caetano, 
1807 - Bairro Santa Maria - te-
lefone: 2629-4906).

Inscrições vão até 16 de junho

Desde o início da civilização, 
ele era adorado como um deus. 
Apocalipse, o primeiro e mais 
poderoso mutante do universo 
X-Men da Marvel, acumulou 
os poderes de muitos outros 
mutantes, tornando-se imortal 
e invencível. Ao acordar depois 

de milhares de anos, ele está 
desiludido com o mundo em 
que se encontra e recruta uma 
equipe de mutantes poderosos, 
incluindo um Magneto desani-
mado (Michael Fassbender), 
para purificar a humanidade e 
criar uma nova ordem mundial, 

sobre a qual ele reinará. Como 
o destino da Terra está na ba-
lança, Raven (Jennifer Lawren-
ce), com a ajuda do Professor 
Xavier (James McAvoy) deve 
levar uma equipe de jovens 
X-Men para parar o seu maior 
inimigo e salvar a humanidade 

da destruição completa.
curiosidades: "X-Men: Apo-

calipse" contará com parti-
cipações especiais de Hugh 
Jackman (Wolverine), Halle 
Berry (Tempestade), que foi 
reescalada por uma atriz mais 
jovem, e Channing Tatum, que 

será introduzido como Gambit. 
Os veteranos James McAvoy 
(Professor Xavier), Michael 
Fassbender (Magneto), Jennifer 
Lawrence (Mística), Nicholas 
Hoult (Fera) e Lucas Till (Des-
trutor) retornam. Oscar Isaac 
faz o vilão Apocalipse.

Divulgação

O novo filme encerra a trilogia da série X-Men

"Apocalipse" se passa uma década depois de "Dias de Um Futuro Esquecido"

X-Men Apocalipse conta retorno do
primeiro mutante da história

Exposição
Holocausto
O Holocausto, uma das 

passagens mais terríveis 
da história da humanida-
de, vai ganhar uma grande 
exposição em São Caetano 
do Sul no próximo mês. O 
Centro de Capacitação dos 
Profissionais da Educação 
(Cecape) Dra. Zilda Arns (Rua 
Tapajós, 300) receberá de 2 
a 30 de junho as instalações 
da mostra Jamais Esquecidos 
- Holocausto. A entrada é 
gratuita e o horário de visi-
tação será das 8h às 18h, de 
segunda a sexta-feira, e das 
12h às 16h, aos sábados.

O principal objetivo da 
exposição Jamais Esqueci-
dos - Holocausto é ensinar 
a história do extermínio 
de judeus de uma forma 
diferenciada para adoles-
centes a partir dos 12 anos 
e também para os adultos. A 
mostra busca estimular nos 
visitantes a reflexão sobre a 
necessidade de convivência 
pacífica entre as pessoas 
diante de diferenças étni-
cas, religiosas, políticas e de 
nacionalidade, entre outras.

Divulgação

Salão de Arte 
Fotográfica

A Secretaria de Cultura 
de São Caetano do Sul, em 
parceria com o Fotoclube 
ABCclick, realiza a 6ª edição 
do Salão Nacional de Arte 
Fotográfica, as inscrições 
podem ser realizadas até o 
dia 16 de junho no site do 
concurso (www.abcclick.
com.br/6salao). Nesse ano o 
tema é livre e serão aceitas 
apenas fotos coloridas e o 
participante pode inscrever 
até 4 fotos, com no mínimo 
3.000 pixels no seu lado 
maior, e não pode ter marcas 
d’água ou nome do fotógrafo 
na imagem. Haverá uma fase 
de votação popular, de 22 de 
junho a 3 de julho, e as me-
lhores fotos passarão pela 
classificação do Júri Técnico, 
composto por diretores e 
presidentes de outros foto-
clubes, de 8 a 17 de julho. 

A organização do evento 
está a cargo do Fotoclube 
ABCclick. Os vencedores serão 
premiados no dia 30 de julho, 
cujas fotos estarão expostas 
na Sala da Luz (Centro Digital 
- Avenida Goiás, 950. Mais 
informações pelos telefones 
4232-1237 e 4232-1294.

William Shakespeare, o mais 
importante dramaturgo do 
mundo ocidental, dá o ar da 
graça no Atrium Shopping com 
a exposição "Com a palavra, 
Shakespeare!", organizada pela 
Casa da Palavra, ligada à Secre-
taria de Cultura de Santo André.

A exposição, que segue até 
o dia 16 de junho, integra os 
eventos para lembrar os 400 
anos da morte de Shakespeare. 
O autor nasceu em Stratford-
-upon-Avon em 23 de abril de 
1564 e é considerado o maior 
escritor do idioma inglês e o 
mais influente dramaturgo do 
mundo. De suas obras, incluin-

do aquelas em colaboração, 
restaram até os dias de hoje 
38 peças, 154 sonetos, dois 
longos poemas narrativos e 
ainda alguns versos esparsos.

A mostra traz painéis ilus-
trativos que promovem o con-
tato do visitante com a obra e o 
contexto histórico da Inglaterra 
em que Shakespeare viveu, 
além de uma breve reflexão 
sobre as suas principais obras, 
por meio da ambientação com 
alguns objetos cenográficos e 
da maquete do Globe Theatre, 
espaço cênico construído por 
Shakespeare em Londres.

Da comédia às grandes 

tragédias - Entre os recortes 
em sua dramaturgia aborda-
dos pela exposição, destacam-
-se o Ciclo dos Reis, que traz 
a disputa de poder entre as 
diversas dinastias inglesas, 
com peças como Ricardo III; 
as peças Romanas como Júlio 
César e Antonio e Cleópatra, 
nas quais o autor se utiliza de 
fatos históricos ocorridos no 
passado para discutir de for-
ma alegórica questões de po-
der pertinentes a sua época. 

O Atrium Shopping fica na 
Rua Giovanni Batistta Pirelli, 
155, em Santo André - www.
atriumshopping.com 

Shakespeare em exposição no Atrium Shopping

A mostra sobre o autor traz painéis ilustrativos
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Em seis meses, Farmácia no Parque
já distribuiu 25.042 medicamentos

Novo equipamento público funciona aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 17

Localizada no Espaço Verde 
Chico Mendes (Avenida Fernando 
Simonsen, 566, Bairro Cerâmica), 
a Farmácia no Parque da Secre-
taria de Saúde de São Caetano 
funciona aos sábados, domingos 
e feriados, das 8h às 17h. Em seis 
meses do projeto, 25.042 medi-
camentos já foram distribuídos. 
Implantada em novembro de 
2015, a iniciativa inédita na ci-
dade é mais uma alternativa aos 
moradores, que também têm 
acesso aos remédios da cesta 
básica de segunda a sexta-feira 
nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs). A Farmácia no Parque é 
um dispensário com 26 tipos de 
medicamentos da Atenção Básica 
(antibióticos, anti-inflamatórios, 
remédios específicos para diabe-
tes, hipertensão, doenças cardio-
vasculares e contraceptivos). É 
obrigatório levar a receita médica. Morador de São Caetano do Sul retira seu medicamento

Eric Romero/PMSCS

Fundo Social  finaliza 
curso de Penteados

Graça Pinheiro entrega certificados a alunas do curso de Penteados

Du Merlino/PMSCS

Os cursos de capacitação 
profissional do Fundo Social de 
Solidariedade de São Caetano 
do Sul estão a todo vapor. Na 
última sexta-feira (13/5), mais 
uma turma de Penteados foi 
certificada na sede da enti-
dade solidária, que continua 
recebendo inscrições para as 
capacitações em Controlador 
de Acesso/Porteiro e Penteados 
(ambas serão realizadas em 
junho, no período da manhã).

Moradores da cidade com 
mais de 18 anos podem se ma-
tricular na Rua Antonio Bento, 
140, Bairro Santa Paula, me-
diante apresentação de docu-
mento pessoal e comprovante 
de endereço. Mais informações 
no telefone 4228-8930.

“Neste ano, trouxemos no-
vidades para a cidade, como 
cursos noturnos, novas aulas de 
artesanato e a inédita parceria 
com a Guarda Civil Municipal, 
com finalidade de preparar e 
qualificar os munícipes para o 
mercado de trabalho”, explica 
Graça Pinheiro, presidente do 
Fundo Social.

Ariane Rosso, cabeleireira 
do Bairro Olímpico, concluiu a 
formação em Penteados e saiu 
satisfeita com a experiência. 

“Quis me especializar e recorri 
ao Fundo porque tive boas 
referências e, principalmente, 
pelo fato de ser gratuito. Cur-
sos de estética costumam ser 
muito caros, mas a qualidade 
daqui me surpreendeu. Foi 
uma ótima oportunidade para 
ampliar meus conhecimentos e 
melhorar meu trabalho.”

Controlador de Acesso – Rea-
lizado em parceria com a Guarda 
Civil Municipal, o curso formará 
profissionais para atuarem na 
portaria de instituições particu-
lares ou órgãos públicos, de for-
ma integrada com a GCM, com 
objetivo de conquistar resulta-
dos positivos na minimização da 
vulnerabilidade de condomínios, 
empresas, entre outros. 

Estão abertas as inscri-
ções, até o dia 25/06, para o 
IV Prêmio Sulsancaetanense 
de Excelência em Gestão, 
promovido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
e Relações do Trabalho de 
São Caetano em parceria com 
o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas de São Paulo (Sebrae-SP).

A premiação, que acon-
tecerá no dia 19/08, às 
19h30, no Cecape, será em 
diversas categorias: me-
lhor colocado geral, melhor 
Microempreendedor Indi-
vidual, compromisso, con-
tador destaque, comércio, 
indústria e serviços.

Também receberão certi-
ficados as empresas que con-
seguirem mais de 50% na pon-
tuação e não forem premiadas 
nas categorias principais.

“Essa iniciativa é muito 
importante para o constante 
desenvolvimento da economia 
de São Caetano do Sul, espe-
cialmente em um momento de 
crise econômica, os empreen-
dedores precisam do apoio 
do poder público”, explica o 
prefeito Paulo Pinheiro.

 Com o evento, a Prefei-
tura estimula as micros e 
pequenas empresas a aper-
feiçoarem suas atividades, 
tornando-as mais competi-
tivas e potencializando suas 
longevidades pelo Modelo 
de Excelência da Gestão 
(MEG) da Fundação Nacional 
da Qualidade (FNQ).

O questionário, aplicado 
pelo Sebrae para a empresa 
entrar no Prêmio, analisa 
oito critérios do MEG de ava-
liação, que são: liderança, 
estratégia e planos, clientes, 
sociedade, informações e 
conhecimento, pessoas, pro-
cessos e resultados.

Para participar, é só aces-
sar o site www.investesao-
caetano.com.br e seguir os 
passos. Mais informações 
pelo telefone 4227-7669.

Inscrições 
para o Prêmio 
de Excelência 

em Gestão
estão abertas

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

AMOXICILINA 500mg COMP.
AMOXICILINA 250/5ml
ANLODIPINO 5mg
CAPTOPRIL 25mg
CEFALEXINA 500mg
CEFALEXINA PÓ P/ SUSPEN-
SÃO/ 250mg
DEXAMETASONA CREME
DICLOFENACO SÓDICO 50mg
DIGOXINA 0,25mg
DIPIRONA GOTAS
ETINILESTRADIOL + LEVONO-
GESREL
FUROSEMIDA 40mg

GLIBENCLAMIDA 5mg
HIDROCLOROTIAZIDA 25mg
IBUPROFENO 300mg
MEBENDAZOL / ALBENDAZOL
METFORMINA 850mg
METILDOPA 250mg
METOCLOPRAMIDA 10mg
METRONIDAZOL GEL VAGINAL
METRONIDAZOL 250mg
NIFEDIPINO
OMEPRAZOL 20mg
PARACETAMOL GOTAS
PRESERVATIVOS
PROPRANOLOL 40mg

lista De MeDicaMentos

Para facilitar e agilizar o 
atendimento às ocorrências, a 
Guarda Cicil Municipal (GCM) 
possui um novo e rápido canal, 
via telefone. Trata-se no número 
153, que funciona interrupta-
mente, 24 horas por dia – estão 
disponíveis ainda os números 
4220-1100 / 4220-6178 / 4220-
6180 / 4220-2120 / 4220-5222.

“Os moradores também po-
dem seguir acionando a Guarda 
pelo número 199, do Centro de 
Gerenciamento de Emergências 
(CGE) – Serviço de Atendimento 

Móvel de Emergência (Same) 
de São Caetano, que fornece 
acesso a forças policiais, Defesa 
Civil, Corpo de Bombeiros e as 
áreas de Saúde e Trânsito. No 
entanto, o 153 potencializa o 
atendimento, já que está ligado 
diretamente ao Centro de Ope-
rações da GCM”, disse o secretá-
rio de Segurança da Prefeitura, 
Marco Antonio Barreiras.

Melhorias - Valorizada pela 
Administração Municipal, a 
GCM de São Caetano está 
cada vez mais preparada para 

responder aos chamados da 
população. Com cerca de 430 
guardas, a corporação conta 
com modernas viaturas, bases 
fixas e móveis de segurança, 
situadas nas entradas e saídas 
do município.

No sábado (14/5), a Prefeitu-
ra entregou a revitalizada sede 
da Guarda, que está situada na 
Avenida Fernando Simonsen, 
160, no Bairro Cerâmica. Na 
ocasião, a corporação recebeu 
armamento (200 pistolas, ca-
libre 380) e novos uniformes.

GCM de São Caetano possui novo canal de atendimento

 Corporação conta com cerca de 430 guardas municipais

Alexandre Yort


