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O prefeito Paulo Pinheiro, 
foi homenageado na solenidade 
militar pelo cinquentenário do 
8º Grupamento de Bombei-
ros, que atende as cidades do 
ABC. O evento foi realizado na 
quinta-feira (2/6).
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S.CaetanoSaúde!
Com a chegada das estações 

mais frias, os shorts e as minis-
saias são deixados no armário e 
as pernas ficam mais escondi-
das, os vasinhos e as varizes que 
incomodam nas estações mais 
quentes são esquecidos.
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O filme “Warcraft - O Primeiro 
Encontro de Dois Mundos”, en-
trou em cartaz nos cinemas do 
ABC. O longa mostra o conflito 
gerado pelo primeiro contato en-
tre orcs e humanos, que acontece 
através da abertura de um portal.

Terceira Idade de São Caetano
elege Miss e Mister 2016 

Paulo Pinheiro faz de São Caetano
referência em ensino digital

São Caetano tem lousas digitais em todas as salas de aula dos ensinos Fundamental e Médio

Oferecer totais condições 
para que os moradores, de 
todas as idades, acompanhem 
cada nova etapa do amplo 
processo de informatização 
do mundo moderno, fazendo 
com que mergulhem na fonte 
inesgotável do conhecimento. 
Este é o ideal perseguido pelo 
prefeito Paulo Pinheiro em São 
Caetano do Sul. Como resultado 
a cidade é a campeã nacional 
de inclusão digital. E em 2016, 
pelo segundo ano consecutivo, 
recebeu o título de melhor 
município do Brasil em Acesso 
Digital ao Conhecimento, em 
premiação da Revista IstoÉ e da 
conceituada agência de classifi-
cação Austin Rating. Página 3

Miss Maria Lucilia de Fátima Ferreira e o Mister Rodolfo Pfeiffer

Fotos: Paulo Rosa

Noite especial “em Paris” 
na 12ª edição do Miss e Mister 
Terceira Idade de São Caetano 
do Sul, na última terça-feira 
(31/5), no Teatro Paulo Ma-
chado de Carvalho. Com o 
tema “Uma noite em Paris”, 

foram diversas apresentações 
de dança e desfiles que emo-
cionaram o público presente.

“Gostaria de parabenizar 
a todos os participantes e 
colaboradores pela entrega 
e dedicação para realização 

deste grande evento. Nossos 
centros de terceira idade são 
referência no país todo, isso 
graças aos nossos funcionários 
e associados”, disse o prefeito 
de São Caetano, Paulo Pinheiro.
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Construção da base de
segurança acelerada

A construção da base de segurança da Guarda Civil Mu-
nicipal, no entroncamento das avenidas Guido Aliberti e 
Almirante Delamare segue em ritmo acelerado. Página 6

Cinema

O cantor Jorge Vercillo traz 
para São Caetano do Sul o show 

do novo álbum “Vida é Arte”. 
A apresentação ocorre neste 
sábado (04), a partir das 20 

horas, no Teatro Paulo Machado 
de Carvalho. Página 5

Ala Jaqueline está entre 
as pré- convocadas para 

defender a seleção
Campeã sul-americana na Venezuela, a ala Jaqueline de Paula 

Silvestre, 30 anos, da equipe adulta Santo André/Apaba, está entre 
as 18 atletas pré-convocadas para defender a Seleção Brasileira 
na Olimpíada Rio-2016. Jaque é a única representante do basque-
tebol feminino do Grande ABC. Página 4
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PEN de São Caetano realiza 
quarta reunião de 2016

PROS tem 29 pré-candidatos a vereador

Editorial

A minirreforma eleitoral, aprovada 
em 2015, trouxe alterações significativas 
para as eleições de prefeitos e vereadores 
em 2016. Dentre elas, as principais são a 
mudança nos prazo para as filiações e con-
venções partidárias, a redução no tempo 
de campanha e o fim do financiamento 
eleitoral por pessoas jurídicas.

O prazo de filiação foi um dos destaques 
da nova lei, com a redução de um ano antes 
do pleito para seis meses. Assim, aqueles que 
pretendiam disputar as eleições desse ano 
tiveram até o dia 02 de abril para se filiar a 
um partido. Sobre o financiamento de cam-
panha, a nova legislação proíbe que ele seja 
feito por pessoas jurídicas. Na prática, isso 
significa que as campanhas serão financia-
das exclusivamente por doações de pessoas 
físicas e pelos recursos do Fundo Partidário.

As campanhas também foram reduzi-
das de 90 dias para apenas 45 dias. Ou seja, 
os candidatos terão menos tempo para 
divulgar seu nome e distribuir seu mate-
rial de campanha. A forma de divulgação 
também sofreu alterações consideráveis, 
com o fim das pinturas em muros, o uso 

de cavaletes nas ruas, a colocação de out-
doors, banners ou faixas em residências e 
comércios. A ideia é deixar as campanhas 
menos dispendiosas, mais baratas.

Todas essas mudanças estão sendo 
amplamente divulgadas nos comitês de 
pré-campanhas em toda a região. Alguns 
partidos e coligações estão, inclusive, pro-
movendo seminários para explicar a nova 
legislação e tirar dúvidas dos pré-candidatos 
sobre o que pode e o que está proibido nas 
eleições desse ano. Todo o esforço é para 
evitar problemas com a Justiça Eleitoral.

Bem, sobre a minirreforma, é importante 
lembrar que ela ficou bem aquém da expec-
tativa da população brasileira e, por incrível 
que pareça, também não agradou boa parte 
dos políticos. Esperava-se que a nova lei 
avançasse um pouco mais, que ela pudesse 
contemplar outros pontos da política bra-
sileira que estão em discussão há décadas, 
como o fim do voto obrigatório, mudança 
na regra do quociente eleitoral e a criação 
do voto distrital. Não foi dessa vez, ainda.

Mas a nova legislação trouxe uma 
mudança significativa nas campanhas de 

prefeito e vereadores, além das já descritas 
acima: a pré-campanha. Agora, políticos 
podem se apresentar como pré-candidatos 
sem que isso configure propaganda eleito-
ral antecipada. Permite que pré-candidatos 
divulguem posições pessoais sobre ques-
tões políticas e possam ter suas qualidades 
exaltadas, inclusive em redes sociais ou em 
eventos com cobertura da imprensa.

Infelizmente, apesar da grande maio-
ria já estar nas ruas em busca de apoio, 
poucos têm gasto o seu tempo discutindo 
problemas e soluções com a população ou 
apresentando propostas concretas para 
um eventual mandato. Nesses primeiros 
cinco meses de pré-campanha o que se 
viu foram trocas de acusações, criticas aos 
adversários e uma enxurrada de publica-
ções de todo tipo tentando desconstruir a 
imagem dos adversários. Tempo precioso 
que poderia ter sido melhor aproveitado.

Ainda dá tempo de mudar o rumo da 
prosa. O eleitor aguarda ansioso pelas pro-
postas de melhorias efetivas dos serviços 
públicos, e das cidades como um todo. E 
olha que tem muito o que ser discutido. 

ABC Político

Pausa
Agora é oficial. O verea-

dor Flávio Rstom (PTB) não 
irá disputar as eleições de 
outubro. Por recomenda-
ção médica – e a pedido 
da família – ele deixará de 
concorrer a uma cadeira na 
Câmara. Rstom está no seu 
sexto mandato, já foi por 
mais de uma vez o verea-
dor mais votado da cidade 
e na última eleição ficou 
entre os três campeões 
de votos para o Legislati-
vo. Mesmo com todas as 
condições de se reeleger 
mais uma vez, ele decidiu 
atender a determinação 
dos seus médicos. 

Noiva
A notícia da desistência 

do vereador Flávio Rstom 
de concorrer ao Legislativo 
não causou surpresa no 
meio político, pois a pos-
sibilidade já vinha sendo 
comentada desde que ele 
precisou ser internado com 
problemas de saúde há pou-
co mais de dois meses. Mas 
a confirmação agitou os 
bastidores políticos. Muita 
gente se movimentou para 
ficar com o “patrimônio 
eleitoral” do vereador, que 
obteve mais de 2 mil votos 
em 2012. Desde a semana 
passada o escritório político 
do vereador vem recebendo 
inúmeras visitas. O mesmo 
acontece no seu gabinete na 
Câmara. Flávio se tornou a 
noiva da vez.

Fidelidade
Rstom diz que ainda não 

definiu quem irá apoiar. A 
tendência, nesse momento, 
é que ele apoie a pré-candi-
datura do ex-prefeito José 
Auricchio Júnior, por ques-
tões de amizade e afinidade 
política. O problema é que o 
vereador está filiado ao PTB, 
que tem pré-candidato pró-
prio ao Paço. A direção do 
partido tentará de todas as 
formas manter o apoio do 
parlamentar. Outra questão 
não resolvida é quem ele 
irá apoiar para vereador. 
Os petebistas estão alertas 
sobre essas escolhas.

ageNda
O ex-prefeito José Au-

ricchio Júnior realizou on-
tem (03/06) o evento de 
lançamento da sua pré-

-candidatura para prefeito 
de São Caetano do Sul. O 
local escolhido para reunir 
os partidos que o apoiam e 
os pré-candidatos das siglas 
que compõem o seu arco de 
aliança foi o São Caetano 
Esporte Clube.

estratégia
O que mais incomoda as 

pessoas: pesquisa eleitoral 
na porta de casa ou por 
telefone? Resposta: os dois 
modelos. A paciência da 
população já está no limite 
com tantas “sondagens” 
sobre intenção de votos 
para prefeito na região.  Por 
telefone, tem um agravante: 
acontece em qualquer dia 
e horário. Método ineficaz 
e saturado. Qualquer um, 
com um mínimo de dis-
cernimento, sabe que os 
resultados não são confiá-
veis. Portanto, só serve para 
irritar o eleitor.

lealdade
Que os candidatos a ve-

reador sempre foram bons 
puxadores de votos para 
os candidatos a prefeito 
ninguém duvida. Montar 
um grupo forte, com cha-
pas completas, pode fazer 
a diferença. Mas para que 
o projeto do político se 
concretize é preciso que 
esse apoio seja real, de 
verdade. Nos bastidores 
políticos de São Caetano 
do Sul as queixas sobre a 
atuação de pré-candidatos 
a vereador já atingem todas 
as coordenações de cam-
panha. O discurso é de que 
muitos estão “descolados” 
da candidatura de prefeito 
e estariam pedindo apoio 
somente para o seu projeto. 

iNFiel
Esse tipo de comporta-

mento não é novidade na 
política, em toda a região. 
Nas últimas eleições, al-
gumas candidaturas ven-
cedoras fizeram bancadas 
inferiores às derrotadas 
nas urnas. Ou seja, muitos 
votaram no prefeito de um 
partido ou coligação e no 
vereador de outros. A histó-
ria pode se repetir nas elei-
ções de outubro. Por isso, 
alguns coordenadores estão 
de olho nos pré-candidatos 
e, até as convenções, muita 
coisa pode mudar. 
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O Partido Ecológico Nacio-
nal (PEN 51) de São Caetano 
do Sul, presidido por Gilberto 
Costa, realizará o quarto en-
contro deste ano. A reunião 
acontecerá no dia 6 de junho, 
segunda-feira, às 19h, no Buf-
fet Status, na Rua Amazonas, 
501. Além do pré-candidato 
a prefeito da cidade, Gilberto 
Costa, estarão presentes os 
pré-candidatos a vereador, 
familiares, amigos e colabora-
dores. A ocasião é uma opor-
tunidade para debate de ideias 
e uma prévia para as eleições 
municipais de 2016.

Mais de 400 pessoas com-
pareceram ao evento que 
lançou os 29 pré-candidatos a 
vereador pelo Partido Republi-
cano da Ordem Social (PROS), 
e reiterou apoio à reeleição 
de Paulo Pinheiro (PMDB) ao 
Executivo Municipal.

“Ninguém faz política sozi-
nho e confio neste grupo para 
assegurar a credibilidade da 
população”, disse Pinheiro. 

Rogério Garcia, presidente do 
PROS em São Caetano, enalteceu 
a força do grupo, que disputará 

a primeira eleição neste ano. “O 
partido foi fundado em 2013 e 
muitos não acreditavam em nosso 
projeto. Com seriedade e apoio 
de amigos e familiares, o PROS 
mostrou que não é um partido 
que se vende, nem se envolve 
em irregularidades. Formamos 
uma grande família, e família é o 
alicerce para nosso sucesso.”

Na ocasião, o secretário geral 
do PROS São Caetano, Daniel Pas-
torin, classificou o grupo político 
como o melhor e mais compro-
metido que a cidade formou.

O vereador Fabio Palacio e sua esposa Agatha partici-
param, na quinta-feira, do lançamento do grupo Mulheres 
Que Amam São Caetano. "Fico muito feliz e orgulhoso 
em ver a participação feminina na construção de uma 
cidade melhor para todos nós. Com vocês, mulheres, 
juntas nessa caminhada, fico ainda mais esperançoso com 
relação ao futuro de São Caetano", disse Palacio que é 
pré-candidato a prefeito.

mulheres

Encontro reuniu cerca de 400 pessoas

Gilberto Costa e integrantes da legenda durante a última reunião

Divulgação

Mais proposta e menos confronto

Associação dos Jornais do

Interior do Estado de São PauloADJORI SP
auditada

Vereador Fabio Palacio durante encontro com mulheres

Artigo

Investir em Educação é valorizar 
os professores e também dar totais 
condições para que os alunos possam 
desenvolver ao máximo o seu intelecto 
e somar conhecimento. Este é o ideal 
que perseguimos em São Caetano do Sul.

A tecnologia tem um papel fun-
damental neste contexto. É por meio 
dela que inserimos pessoas de todas 
as idades, não só estudantes, para que 
acompanhem este acelerado processo 
de informatização do mundo moderno. 
A palavra chave é “conectividade”.

Nossa cidade é campeã nacional em 
inclusão digital. E, nos últimos dois anos, 
recebeu o título de melhor município do 

Brasil em Acesso Digital ao Conhecimen-
to, concedido pela Revista IstoÉ.

Esta condição referencial não é por 
acaso. É, sim, resultado de muito esfor-
ço. De políticas públicas que vão além 
do trivial e que visam colocar os nossos 
moradores sempre em primeiro lugar.

No nosso governo, entregamos anual-
mente, desde 2013, tablets a estudantes 
que concluíram o Ensino Fundamental. É 
uma ação inédita que visa contemplar duas 
situações prioritárias para a formação dos 
jovens: incluí-los integralmente no universo 
digital, com acesso à internet e às redes so-
ciais, que cada vez mais se consolidam como 
importantes ferramentas de socialização; 
e, principalmente, estimulá-los a buscar o 
conhecimento incessantemente.

Os tablets são entregues recheados 
de programas e aplicativos que auxiliam 
no aprendizado e na informação dos alu-
nos. São dezenas de canais para a leitura 
de jornais, livros e revistas. Desta forma, 
a internet, que se tornou indispensável 
no mundo contemporâneo, serve como 

ferramenta propulsora do conhecimento 
dos jovens sulsancaetanenses.

Lousas digitais nas escolas, internet 
grátis em locais públicos e cursos gra-
tuitos de informática são algumas das 
outras ações que fazem de São Caetano 
referência no assunto.

Esta instrumentalização e a certeza 
de que estão usufruindo do melhor 
aparato tecnológico no aprendizado 
deixam os estudantes entusiasmados. E 
nós também.

É uma mostra de que São Caetano 
trata o ensino com alta prioridade, onde 
pessoas de todas as idades são estimu-
ladas frequentemente a mergulhar na 
fonte inesgotável do conhecimento.

Os desafios no setor são muitos e 
se renovam. E São Caetano continuará 
com o foco voltado prioritariamente à 
Educação para continuar puxando a fila 
do desenvolvimento do Brasil.

Paulo Pinheiro é médico e prefeito 
de são Caetano do sul

Conectividade na busca pelo conhecimento

Divulgação

Karim Kahn
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DISQUE

DENÚNCIA

SIGILO ABSOLUTO

São Caetano do Sul é 
referência em ensino digital

Políticas públicas que usam a tecnologia em sala de aula preparam alunos pro futuro

Oferecer totais condições 
para que os moradores, de 
todas as idades, acompanhem 
cada nova etapa do amplo 
processo de informatização 
do mundo moderno, fazendo 
com que mergulhem na fonte 
inesgotável do conhecimento. 
Este é o ideal perseguido pelo 
prefeito Paulo Pinheiro em São 
Caetano do Sul.

Como resultado a cidade é 
a campeã nacional de inclusão 
digital. E em 2016, pelo segundo 
ano consecutivo, recebeu o título 
de melhor município do Brasil em 
Acesso Digital ao Conhecimento, 
em premiação da Revista IstoÉ e 
da conceituada agência de classi-
ficação Austin Rating.

“São reconhecimentos por 
todos os investimentos que fa-
zemos em relação à qualidade 
da Educação em São Caetano. 
Buscamos oferecer o melhor 
para os moradores em todas 
as áreas, por isso sempre so-
mos muito bem avaliados nos 
levantamentos nacionais. É 
motivo de orgulho para todos 
os sulsancaetanenses”, afirma 
Paulo Pinheiro.

A taxa de inclusão digital 
de São Caetano chega a 85% 
da população, muito acima da 
média brasileira, de 50%. Mo-
tivos para isso não faltam. São 

Paulo Pinheiro entregou tablets a todos os estudantes que concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental

políticas públicas diferenciadas, 
que servem de exemplo para o 
País, e que resultam em impac-
tos positivos significativos na 
vida dos moradores.

Nas 61 escolas municipais, 
a tecnologia está presente 
desde a Educação Infantil 
até o Ensino Médio. Diversas 
ferramentas funcionam como 
suporte às práticas pedagógi-
cas dos educadores da rede. 
São mesas de alfabetização e 

jogos eletrônicos lúdicos para 
as crianças menores, além de 
netbooks, tablets e lousas di-
gitais em todas as salas de aula 
dos ensinos Fundamental e 
Médio. Com estes dispositivos, 
os professores ganham novas 
possibilidades para desen-
volverem atividades e aulas 
cativantes para os alunos.

O contato dos estudantes de 
São Caetano com a tecnologia 
nas escolas começa na infân-

cia. As crianças ampliam seus 
horizontes em atividades que 
contam com ferramentas que 
estimulam a concentração e 
facilitam o processo de alfabe-
tização e aprendizado. Tudo de 
forma lúdica e natural para uma 
geração acostumada ao uso da 
tecnologia desde muito cedo.

Anualmente desde 2013, 
Paulo Pinheiro entregou tablets 
a todos os estudantes que 
concluíram o 9º ano do Ensino 

Fundamental nas escolas mu-
nicipais – são cerca de 900 por 
ano. A ação auxilia os jovens na 
nova fase de vida escolar.

Além disso, em 2015 a 
Prefeitura equipou as escolas 
municipais com outros 6.300 
tablets para uso em sala de aula 
por estudantes do 5º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental – para 
as crianças do 1º ao 4º ano, as 
escolas de São Caetano dispo-
nibilizam netbooks.

Terceira Idade de São Caetano
elege Miss e Mister 2016 

Noite especial “em Paris” 
na 12ª edição do Miss e Mister 
Terceira Idade de São Caetano do 
Sul, na última terça-feira (31/5), 
no Teatro Paulo Machado de 
Carvalho. Com o tema “Uma noite 
em Paris”, foram diversas apre-
sentações de dança e desfiles que 
emocionaram o público presente.

“Gostaria de parabenizar 
a todos os participantes e co-
laboradores pela entrega e 
dedicação para realização deste 
grande evento. Nossos centros 
de terceira idade são referência 
no país todo, isso graças aos 
nossos funcionários e associa-
dos”, disse o prefeito de São 
Caetano, Paulo Pinheiro.

A emoção era evidente no 
rosto dos participantes e orga-

nizadores, como comentou a 
responsável pela pasta de Assis-
tência e Inclusão Social e coorde-
nadora dos CISEs, Patricia Viteri 
Barros. “Foram muitos ensaios, 
coreografias, meses de dedica-
ção de todos, é muito gratificante 
ver que tudo valeu a pena”.

“Tenho que agradecer mui-
to ao nosso prefeito Paulo 
Pinheiro pela oportunidade de 
realizar um evento como esse, 
foi muita luta, muito esforço 
para fazer o melhor para os 
associados. Não importa o que 
falam mal, estamos sempre lu-
tando pelo povo, lutando pelo 
bem de São Caetano”, afirmou a 
primeira dama e presidente de 
Fundo Social de Solidariedade, 
Graça Pinheiro.

Após todas as etapas, fo-
ram premiados a Miss Maria 
Lucilia de Fátima Ferreira, do 
CISE Moacyr Rodrigues, e o 
Mister Rodolfo Pfeiffer, do CISE 
Francisco Coriolano de Souza. 
Ambos receberam as faixas 
das mãos dos vencedores do 
ano passado, a Miss Maria de 
Fátima Luminate e do Mister 
Odilon Cândido da Silva.

Seguindo a premiação, fo-
ram eleitos a Princesa Maria de 
Fátima Vieira Martins, do CISE 
Francisco de Souza, o Príncipe 
Valter Oliveira, do CISE João 
Castaldelli, a Miss Simpatia Luiza 
Helena Ricardo, do CISE Francis-
co Coriolano de Souza, e o Mister 
Simpatia Paulo Luiz Zucatto, do 
CISE Moacyr Rodrigues.

 8º Grupamento de
Bombeiros faz 50 anos

Paulo Pinheiro recebe homenagem das mãos do major Drigo Participantes do concurso Miss e Mister 2016 da Terceira Idade

Du Merlino/PMSCS Karim Kahn

O prefeito Paulo Pinheiro, 
foi homenageado na solenida-
de militar pelo cinquentenário 
do 8º Grupamento de Bombei-
ros, que atende as cidades do 
ABC. O evento foi realizado na 
quinta-feira (2/6).

A cerimônia reuniu dezenas 
de autoridades civis e militares, 
entre elas o comandante do 
Corpo de Bombeiros do Estado, 
coronel Rogério Bernardes Duar-
te, o comandante interino do 
8º Grupamento, major Eduardo 
Drigo, e o comandante da Polícia 
Militar no Grande ABC, Marcelo 
Cortez Ramos de Paula.

“O Corpo de Bombeiros é 
uma instituição de excelência 
e que tem a nobre missão de 
ajudar ao próximo. No 8º Gru-

pamento não é diferente. Com 
homens e mulheres abnegados, 
está sempre pronto a amparar 
os moradores e os municípios 
da região”, destacou Paulo Pi-
nheiro, que recebeu a placa co-
memorativa do cinquentenário.

“O 8º Grupamento acom-
panhou a evolução da região. 
Hoje é uma unidade de ponta, 
referencial. Por isso este é um 
momento de muita emoção e 
alegria”, ressaltou Rogério Duarte.

Na ocasião, os destaques da 
corporação foram homenageados 
com láureas por mérito pessoal. 
Também foram premiados parcei-
ros, apoiadores, ex-comandantes 
e veteranos, entre eles o ouvidor 
da Guarda Civil Municipal de São 
Caetano, João Sidney de Almeida.

O Conselho Municipal de 
Políticas sobre Drogas (Co-
mad) de São Caetano do Sul 
tem inscrições abertas para o 
curso gratuito de capacitação 
de agentes multiplicadores 
na prevenção ao uso de dro-
gas. Ministrado pela Divisão 
de Prevenção e Educação 
(Dipe) do Departamento 
Estadual de Prevenção e 
Repressão ao Narcotráfico 
(Denarc) da Polícia Civil de 
São Paulo, com o apoio da 
Secretaria de Saúde da Pre-
feitura, o treinamento, que 
integra a campanha Viva 
Melhor, Viva Sem Drogas, 
ocorrerá de 11 a 15 de julho, 
das 18h às 22h, no Teatro 
Vladimir Capella do Centro 
de Capacitação dos Profis-
sionais da Educação (Cecape) 
Dra. Zilda Arns (Rua Tapajós, 
300, Bairro Barcelona).

As vagas são limitadas. 
Informações podem ser 
obtidas pessoalmente na 
sede do Comad (Rua Pará, 
80, Centro), pelo telefone 
4229-9727 e pelos e-mails 
pr.reginaldorodrigues@
gmail.com / leoaraujoju-
nior1981@gmail.com. Em 
2015, 110 agentes multipli-
cadores receberam o certifi-
cado de conclusão do curso.

Até o dia 29 de junho, a 
Fundação Pró-Memória de 
São Caetano do Sul abrigará 
a exposição Cadeira Proibi-
da, que apresenta objetos 
tridimensionais produzidos 
pelos alunos do Ateliê de Ar-
tes Visuais da Fundação das 
Artes de São Caetano do Sul.

A mostra pretende abor-
dar a apropriação de obje-
tos de uso comum, como a 
cadeira, transformando-os 
em objetos artísticos. Desta 
forma, aqueles que passarem 
pelo Saguão do Complexo 
Educacional de Ensino Fun-
damental (Av. Dr. Augusto de 
Toledo, 255 – Bairro Santa 
Paula), onde a exposição está 
em cartaz, irão se deparar 
com diferentes cadeiras, em 
diferentes posições e inter-
venções, mas que não podem 
ser utilizadas em seu uso mais 
comum, o de sentar nelas.

A visitação é livre e gra-
tuita, e pode ser realizada 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h. Mais informações 
pelo telefone 4223-4780.

São Caetano 
capacita

agente
multiplicador

Pró-Memória
tem exposição

Cadeira
Proibida

 A Prefeitura de São Caeta-
no do Sul abriu as inscrições 
para os cursos do 2º semestre 
de 2016 da Escola Municipal de 
Informática Prof.ª Neusa Maria 
Nunes Branco (Avenida Goiás, 
950, Bairro Santa Paula). São 
oferececidos gratuitamente 
17 opções de cursos com 54 
horas de duração para pessoas 
com os mais variados níveis de 
conhecimento em informática.

As inscrições podem ser fei-
tas até 17 de junho, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 12 horas 

e das 13 às 19 horas, na secre-
taria da escola – o aluno deve 
ser obrigatoriamente residente 
de São Caetano e cada pessoa 
só pode se candidatar a um 
curso por semestre. Também é 
possível se inscrever pelo site da 
Escola Municipal de Informática 
(www.eminf.com.br).

Os cursos oferecidos são 
os seguintes: Informática para 
Jovens; Windows 10 - Inicia-
ção Digital Adulto; Windows 
10 - Iniciação Digital Master; 
Iniciação Digital Sênior; Sênior 

Avançado; Tecnologias Sociais 
- Facebook, Skype e Instagram; 
Introdução ao Tratamento de 
Imagens; Corel Draw - Design 
Gráfico e Vetorial; Montagem e 
Manutenção de Computadores; 
AutoCAD - Desenho Técnico; 
AutoCAD – Avançado; Redes de 
Computadores; Excel – Planilha 
Eletrônica; Excel – Avançado; 
GIMP - Técnicas de Tratamento 
de Imagem; Web Design - Cria-
ção de Websites; Word e Power 
Point - Processador de textos e 
Apresentações em Slides.

Escola de Informática abre inscrições para o 2º semestre

Cursos do 2º semestre estão com inscrições abertas

Eric Romero

Robson de Almeida
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 Os mitos e verdades sobre tratar
vasinhos e varizes no inverno

Ideal é aproveitar falta de exposição aos raios solares para evitar cicatrizes escuras

Com a chegada das esta-
ções mais frias, os shorts e 
as minissaias são deixados no 
armário e entram em “cena” 
as calças, vestidos, saias lon-
gas e peças mais pesadas. As 
pernas ficam mais escondidas, 
os vasinhos e as varizes que 
incomodam nas estações mais 
quentes são esquecidos tem-
porariamente. Mas, é justa-
mente nesta época do ano que 
o tratamento é aconselhável e 
terá aproveitamento integral. 
Dra. Juliana Puggina Cirurgiã 
Vascular da Clinica Essenza, 
esclareceu alguns mitos e 
verdades sobre tratamentos 
de vasinhos e varizes na época 
mais fria do ano.

é verdade que o outono 
e o inverno são as melhores 
épocas para tratar as varizes 
e os vasinhos?

verdade. No outono e no 
inverno a exposição das pernas 
é muito menor o que evita a 
exposição aos raios solares - 
prejudicial à recuperação da pele 
após as aplicações para vasinhos 
e para as pequenas cicatrizes 
após, a cirurgia para varizes. 
Além disso, durante o período 
de recuperação após os proce-
dimentos, a pele da perna pode 
apresentar manchas roxas e 
outras alterações desagradáveis 
temporariamente. Com o frio, as 
pernas estarão necessariamente 
cobertas e protegidas (durante 
o tratamento e recuperação). E 
ainda, o uso (quando necessário) 
de meias elásticas de compres-
são é mais confortável.

é verdade que a exposição 

ao sol depois de ter realizado 
uma cirurgia de varizes e ter 
cicatrizes recentes pode deixar 
essas cicatrizes escurecidas?

verdade. Um estudo pu-
blicado por pesquisadores da 
Dinamarca em 2007 que compa-
rou a pigmentação das cicatrizes 
de pessoas que foram expostas 
aos raios ultravioleta e pessoas 
que não sofreram esta exposição 
mostrou que a cicatrizes ex-
postas eram significativamente 
mais pigmentadas do que as 
não expostas, em outras pala-
vras, tomar sol em cima de uma 
cicatriz recente deixa a cicatriza 
mais escura e evidente.

é verdade que o frio fa-
cilita a cicatrização após a 

cirurgia de varizes?
mito. A temperatura am-

biente não influencia a cica-
trização e nem a recuperação 
após a cirurgia de varizes. “O 
tempo de repouso e uso de 
meia elástica é o mesmo em 
qualquer época do ano.” Explica 
Dra. Juliana Puggina.

é verdade que a pessoa 
que está bronzeada deve 
evitar fazer tratamento para 
vasinhos com laser?

verdade. A luz do laser uti-
lizado no tratamento dos vasi-
nhos (Nd:YAG 1064 nm) é mais 
absorvida pelo pigmento ver-
melho do sangue(hemoglobina) 
do que pelo pigmento que dá 
cor à pele (melanina). Porém, 

quando a melanina está em 
grande quantidade ela pode 
absorver uma parte dessa luz, 
levando a aumento de tempe-
ratura e queimaduras da pele. 
Portanto, peles bronzeadas, 
morenas e negras têm maior 
propensão a complicações 
como essas no tratamento com 
laser. Nesses casos geralmente 
o médico precisa usar uma 
potência menor na máquina 
de laser ou até contra indicar o 
procedimento.

é verdade que não se 
deve realizar a cirurgia de 
varizes no verão?

mito. Não há impedimento 
para realizar a cirurgia de va-
rizes em nenhuma estação do 

ano. Porém, a exposição ao sol 
não é recomendada nos primei-
ros meses após o procedimento 
para evitar o escurecimento 
das cicatrizes e deixando-as 
menos perceptíveis. Sendo 
assim, fica mais difícil ser 
operado durante o verão, 
pois não será possível utilizar 
shorts, bermudas e saias, mui-
to menos ir à praia e piscina ou 
realizar outras atividades que 
exijam a exposição das pernas 
aos raios de sol após a cirurgia. 
Além disso, o tempo quente 
torna desconfortável o uso da 
meia elástica de compressão 
que é recomendado por pelo 
menos 30 dias após o procedi-
mento cirúrgico.

Divulgação 

Pessoas que não fumam, 
mas também não tomam sol 
têm a mesma expectativa de 
vida de pessoas que fumam. 
É o que aponta uma pesquisa 
publicada na revista científica 
Journal of Internal Medicine 
realizada com 30 mil mulhe-
res por cerca de 20 anos.

Este estudo indica que 
evitar o sol é um fator de 
risco de morte da mesma 
magnitude que fumar. Quan-
do comparado a alguém 
que se expõe mais ao sol, 
a expectativa de vida de 
quem não toma muito sol 
pode diminuir até 2 anos e 
1 mês. Os pesquisadores do 
Hospital Universitário de Ka-
rolinska, na Suécia, respon-
sáveis pelo estudo, notaram 
que mulheres que mulheres 
que tomam mais sol tem 
menos riscos de problemas 
cardiovasculares e doenças 
crônicas como diabetes e 
esclerose múltipla do que 
quem evita o sol.

Sol é saúde

Inverno garante aproveitamento integral do tratamento

Campeã sul-americana na 
quinta-feira (26/05) na Vene-
zuela, a ala Jaqueline de Paula 
Silvestre, 30 anos, da equipe 
adulta Santo André/Apaba, 
está entre as 18 atletas pré-
-convocadas para defender a 
Seleção Brasileira na Olimpíada 
Rio-2016. O técnico Antonio 
Carlos Barbosa anunciou a lis-
ta preliminar nesta terça-feira 
(31). Desse grupo, seis atletas 
serão cortadas, após a primeira 
fase de treinamento. Jaque é a 
única representante do basque-
tebol feminino do Grande ABC.

A base do grupo selecio-
nado são as jogadoras que 
disputaram com a camisa verde 
e amarela o Campeonato Sul-
-Americano em Barsiquimeto, 
na Venezuela, de 20 a 26 de 
maio. A experiente armadora 
Adrianinha, América (PE), e a 
ala Isabela Ramona, do Sam-
paio Basquete - não participa-
ram do torneio classificatório 
para a Copa América/Pré-Mun-
dial 2017 por conta de lesões.
Uma novidade que retorna à 
equipe é a pivô Damiris Ama-
ral, Corinthians/Americana, 

que desistiu de jogar a WNBA. 
A preparação ocorrerá em 
Campinas, de 2 a 30 de junho, 
quando embarcará para série 
de amistosos na França.

Veterana entre as 18 pré-se-
lecionadas, Jaqueline também 
integrou o grupo que disputou 
o Pan-Americano de Toronto, 
no Canadá, em julho de 2015 
- a armadora Tássia Carcavalli, 
22 anos, da mesma equipe an-
dreense, também participou. 
Para os Jogos Olímpicos, no Rio 
de Janeiro, o técnico Barbosa só 
poderá levar 12 jogadoras. 

Santo André realiza
Caminhada Interparques

Ala Jaqueline está entre as pré-
convocadas para defender seleção

Jogadora da equipe Santo André/Apaba está entre as 18 atletas convocadasSaída da caminhada será às 8h30 no parque Celso Daniel

Anderson Pedro/PSA

O Semasa (Serviço Municipal 
de Saneamento Ambiental de 
Santo André), tem programação 
para celebrar o Dia Mundial do 
Meio Ambiente. Uma delas é a 
Caminhada Interparques.

A caminhada acontecerá 
no domingo, dia 5. O percur-
so se inicia no Parque Celso 
Daniel, a partir das 8h, com 
atividades de aquecimento. Às 
8h30 acontece a saída rumo 
ao Parque Central.  Ao final da 
caminhada haverá atividades 
de educação ambiental para 
público presente. As crianças 

poderão participar dos jogos 
educativos oferecidos pelo 
Semasa e pela Braskem, como 
o Jogo do Plástico.

mais - Entre as atrações que 
o Semasa apresentará no sába-
do e no domingo, estão a ETA e 
a ETE Portáteis. São maquetes 
educativas com o objetivo de 
mostrar para a população como 
é realizado o tratamento de 
água em Santo André e tam-
bém o tratamento biológico 
do esgoto.  A programação 
completa pode ser acessada em 
www.semasa.sp.gov.br.

Campeonato de xadrez feminino
A Prefeitura de São Ber-

nardo, realiza, neste sábado 
(4), o principal campeonato 
feminino de xadrez da cidade, 
o Troféu Margareth-Ottilie, 
agora em sua 14º edição. A 
competição conta com o apoio 
da Liga de Xadrez de São 
Bernardo do Campo (LXSBC) 
e tem início às 13h30, na sala 
de xadrez do Estádio 1º de 

Maio, localizado na Rua Olavo 
Bilac, 240, na Vila Euclides. 
Podem participar jogadoras 
de qualquer faixa etária.

O torneio será disputa-
do de forma individual, em 
categoria única, e conta pon-
tos para o ranking da LXSBC. 
Também vale vaga para o 32º 
Campeonato Oficial de SBC, a 
ser disputado em novembro.

As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas via e-mail 
(ricardocriez@hotmail.com) 
ou na liga de xadrez da cidade, 
no próprio dia da competição, 
até 10 minutos antes do início 
da 1ª rodada. O campeonato 
será disputado em seis ro-
dadas: no dia 4 de junho, às 
13h30, 15h30 e 17h, e 5 de 
junho, às 9h, 10h30 e 11h50.

A 10ª edição do Encontro 
Paulista de Parkour será rea-
lizada neste sábado (4), na 
Praça Névio Albieiro, na Rua 
Cabral Câmara, no Jardim 
Calux. A atividade acontece 
das 10h às 18h e é uma rea-
lização da Prefeitura de São 
Bernardo. O objetivo do en-
contro é promover a moda-
lidade por meio de oficinas 
teóricas e práticas. A prática, 
oferece grande liberdade aos 
praticantes, exige o mínimo 
de equipamento: apenas 
calças leves, camiseta e tênis 
com sola aderente.

 Os participantes que 
tiverem interesse poderão 
levar alimentos não perecí-
veis, que serão arrecadados 
e doados para o Banco de 
Alimentos da Prefeitura. 

Encontro
Paulista de

Parkour

Poderão se inscrever jogadoras de qualquer faixa etária

Divulgação
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Teatro Municipal de Santo André
recebe espetáculos de dança

 A dança dá o tom na pro-
gramação do Teatro Municipal 
Antônio Houaiss neste fim de 
semana. No sábado, às 20h30, 
será exibido ‘Deserto dos An-
jos’, espetáculo de dança neo-
clássica e contemporânea, e no 
domingo, às 20h, Sphera 360, 
espetáculo de danças urbanas 
com a participação de 11 gru-
pos que mostrarão coreografias 
de danças como Break, Hip 
Hop, Wacking e Robotic, entre 
outras. Ingressos antecipados 
a R$ 40 a venda no Studio 
Coreográfico Corpore Sano até 

3 de junho. Nos dias das apre-
sentações os ingressos custarão 
R$ 60, com meia-entrada para 
estudantes, professores da rede 
pública e aposentados.

agenda cultural - Na Casa 
do Olhar Luiz Sacilotto a atra-
ção é a exposição de gravuras 
Impressões Contemporâneas, 
com 20 obras de artistas como 
Alfredo Volpi e Marcelo Grass-
mann. A entrada é gratuita e a 
visitação acontece de terça-feira 
a sexta-feira, das 10h às 17h, e 
aos sábados, das 10h às 15h. 
Esta exposição é promovida pela 

Casa do Olhar em parceria com 
o NUPE – Núcleo de Projetos 
Especiais, que desenvolve tra-
balhos com usuários e familiares 
do programa de saúde mental da 
Secretaria de Saúde de Santo An-
dré. O espaço está localizado na 
Rua Campos Sales, 414, Centro.

O conteúdo completo da 
agenda cultural está disponível 
em: http://www2.santoandre.
sp.gov.br/images/pdf-portal-
-pmsa/SCELT/agenda-cultural/
agenda-junho-2016.pdf. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone 4433-0577.

Jorge Vercillo apresenta 
novo álbum em SCS

Cantor apresenta show no Teatro Paulo Machado de Carvalho Espetáculo de dança "Deserto dos Anjos" será exibido no sábado, dia 04

Divulgação Divulgação

O cantor Jorge Vercillo traz 
para São Caetano do Sul o show 
do novo álbum “Vida é Arte”. 
A apresentação em parceria 
com a Secretaria de Cultura da 
Prefeitura ocorre neste sábado 
(04), a partir das 20 horas, no 
Teatro Paulo Machado de Car-
valho (Alameda Conde de Porto 
Alegre, 840, Santa Maria, São 
Caetano do Sul).

O novo álbum reúne 13 com-
posições, seis inéditas, entre 
elas, Pra Valer, canção pop que 
revela uma das muitas facetas 
do compositor. Além de canções 

como Talismã Sem Par e Quem. 
O espetáculo é acompanhando 
ainda de outras músicas da car-
reira de Vercillo, com sucessos 
como Fênix, Ela Une Todas as 
Coisas e Líder dos Templários.

Os ingressos para o show, no 
setor 1, custam R$120 (inteira) e 
R$60 (meia), e, no setor 2, R$100 
(inteira) e R$50 (meia). Entradas 
antecipadas estão à venda pelos 
sites  www.compreingresso.com 
e www.bilheteriaexpress.com.br 
e na bilheteria do Teatro, das 14 
às 19 horas. A classificação do 
show é de 12 anos. 

Nascentes de Paranapiacaba

Warcraft, filme baseado 
no universo do game World of 
Warcraft, acompanha o conflito 
gerado pelo primeiro contato 
entre orcs e humanos, mos-
trando os dois lados da história. 
De um lado está Anduin Lothar 
(Travis Fimmel), o personagem 

principal da Aliança, que sacri-
ficou tudo para manter salvo 
o povo de Azeroth, e do outro 
Durotan (Toby Kebbel), o prin-
cipal personagem da Horda, 
nobre chefe do clã Frostwolf, 
que batalha para salvar seu 
povo e sua família da extinção.

Curiosidades - O filme é 
uma adaptação do famoso 
jogo de RPG World of War-
craft, da Blizzard Entertain-
ment. Atualmente o WoW 
(como é conhecido pelos joga-
dores) é o segundo game mais 
jogado do mundo. O cineasta 

Duncan Jones (Lunar, Contra o 
Tempo) é o responsável pela 
direção. Ele é filho do cantor 
David Bowie.

Sam Raimi (Homem-Ara-
nha) preferiu dirigir Oz: Má-
gico e Poderoso (2013), dei-
xando de lado a produção de 

Warcraft. A Legendary Pictures 
comprou os direitos de adap-
tação de Warcraft em 2006.

Duncan Jones revelou que, 
em termos de efeitos espe-
ciais, Warcraft é uma mistura 
de Avatar (2009) com O Se-
nhor dos Anéis.

Divulgação

O filme dirigido por Duncan Jones, contará a história do início do conflito entre a aliança dos homens e a horda dos orcs

Filme é adaptação do famoso jogo de RPG World of Warcraft

Warcraft - O Primeiro Encontro de
Dois Mundos chega aos cinemas

Cultura
Ambiental
Com o objetivo de contri-

buir para a conscientização 
de crianças e adultos sobre a 
importância da preservação 
ambiental, a Secretaria de 
Cultura da Prefeitura de São 
Caetano promove o evento 
Cultura Ambiental, neste 
domingo (05/06), das 9h 
às 13h30, no Espaço Verde 
Chico Mendes (Avenida 
Fernando Simonsen, 566 - 
Bairro São José).

Entre as atrações eco-
lógicas do evento estão, a 
distribuição de mudas de 
plantas pela Escola de Ecolo-
gia Presidente Jânio da Silva 
Quadros, oficinas de mon-
tagem de terrário em gar-
rafa pet, além de oficina de 
pintura com tinta de terra, 
argila, folhas e flores. No dia 
do evento haverá também a 
feira de produtos orgânicos, 
para oferecer produtos de 
boa qualidade e apresentar 
ao público os benefícios da 
alimentação saudável. 

Outras informações so-
bre a atividade pelos telefo-
nes 4232-1237 e 4232-1294.

Divulgação

Concurso
Fotográfico

Em comemoração aos 
13 anos, será realizado o 1º 
Concurso de Fotografias do 
Parque Natural Municipal 
Nascentes de Paranapiacaba. 
Para participar basta visitar o 
local, tirar a foto e postar no 
Facebook da Prefeitura de 
Santo André (www.facebook.
com/prefeituradesantoan-
dre). O regulamento está dis-
ponível no site da Prefeitura 
(www.santoandre.sp.gov.br). 
As inscrições podem ser feitas 
até 26 de junho.

De acordo com os idea-
lizadores do concurso, a 
atividade tem por objetivo, 
divulgar as belezas naturais 
do parque, promovendo a 
integração entre os visitan-
tes e a Unidade de Conser-
vação. Podem participar 
pessoas maiores de 14 anos 
e as imagens podem ser 
obtidas com qualquer tipo 
de equipamento fotográfico.

Mais informações sobre 
o evento podem ser obtidas 
através do telefone 4439-
1323 (de 2ª a 6ª feira, das 
8h às 16h), ou pelo endereço 
eletrônico parquenascen-
tes@santoandre.sp.gov.br.

No final da década de 
1920, já com razoável nú-
mero de indústrias, que pre-
cisavam de mão de obra, 
São Caetano do Sul tornava-
-se bastante atrativa aos 
imigrantes, neste caso, os 
japoneses. No ano de 1926, 
há registros da chegada da 
família Toyoda às terras que 
hoje compõem o município. 
Para o Dia da Imigração Ja-
ponesa no Brasil, celebrado 
em 18 de junho, a Fundação 
Pró-Memória de São Caetano 
do Sul promove a mostra vir-
tual Irashaimase – Imigração 
japonesa em São Caetano do 

Sul, que pode ser acessada  
no site da instituição (www.
fpm.org.br).

Atualmente, na cidade, a 
comunidade japonesa orga-
niza-se em algumas associa-
ções como a Associação Nipo 
Brasileira São Caetano do Sul 
(Bunka SCS), que tem sede no 
Centro Recreativo Esportivo 
Santa Paula (antigo Clube 
Recreativo Esportivo Gonzaga 
Nipo-Brasileiro), a Associação 
Okinawa de São Caetano do 
Sul, sediada na Alameda Con-
de de Porto Alegre, no Bairro 
Santa Maria, e a Associação 
Karaokê São Caetano do Sul, 

também localizada na Alame-
da Conde de Porto Alegre.

Além de imagens históri-
cas do acervo do Centro de 
Documentação Histórica, a 
exposição  Irashaimase tam-
bém apresenta flagrantes 
de atividades e eventos da 
Associação Nipo Brasileira de 
São Caetano do Sul, fundada 
há mais de 60 anos.

A mostra ficará em desta-
que no site até o dia 30 de ju-
nho. Depois desse prazo, pode-
rá ser acessada no mesmo link, 
mas clicando-se em Exposições 
Virtuais. Mais informações pelo 
telefone 4223-4780.

Pró-Memória relembra chegada de japoneses à São Caetano

Família Nakano em foto de dezembro de 1961
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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





Construção da base de segurança
da GCM segue em ritmo acelerado
Na divisa com a Capital, nova base trará mais segurança aos moradores de São Caetano

A construção da base de 
segurança 24h da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de São Cae-
tano do Sul, no entroncamento 
das avenidas Guido Aliberti e 
Almirante Delamare, na divi-
sa com a Capital, segue em 
ritmo acelerado. Na tarde de 
quinta-feira (2/6), o secretário 
de Segurança da Prefeitu-
ra, Marco Antonio Barreiras, 
acompanhado do comandante 
da GCM, Alexandre Tucillo, e 
representantes da Secretaria 
de Obras e Habitação sul-
sancaetanense vistoriaram o 
espaço, no intuito de otimizar 
ainda mais as instalações para 
facilitar o acesso de viaturas 
e de integrantes da corpora-
ção e, também, assegurar a 
integridade dos guardas que 
atuarão no local.

Com investimento de R$ 
195,2 mil, a base de segurança 
terá guarita, pátio para viatu-
ras, rampa, sala de guardas, 
cozinha e banheiro. Vidros 
e portas serão devidamente 
blindados.

“Essa base garantirá vigi-
lância e proteção 24 horas 
ao local e suas imediações. 
Moradores de São Caetano são 
vítimas de crimes na Almirante 
Delamare, via que não perten-
ce ao nosso município. Então, 
com a instalação desse espaço, 
mostramos que estamos bus-
cando soluções para proteger 
e elevar a sensação de segu-
rança dos munícipes.” afirma 
o prefeito Paulo Pinheiro.

Equipe da Secretaria de Segurança de São Caetano visitou as obras da nova base da cidade

PH Melo/PMSCS

Dados divulgados esta 
semana pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
compravam a eficiência do 
Cidade Segura, lançado pelo 
prefeito de São Caetano do 
Sul, Paulo Pinheiro, em abril 
de 2014, programa que trouxe 
à Administração Municipal o 
protagonismo no combate à 
criminalidade (apesar dessa 
ser uma responsabilidade 
constitucional do Estado).

Em abril de 2007, para 
se ter ideia, 407 moradores 
da cidade foram vitimados 
por algum tipo de crime, 
de acordo com os números 
do Governo Estadual. Já em 
abril de 2016, quase dez anos 
depois, foram registradas 225 
ocorrências no município – 
no mesmo período do ano 
passado, o balanço aponta 
252 ocorrências.

O chefe do Executivo sul-

sancaetanense enfatiza que 
o planejamento e as ações 
seguem sendo promovidos 
diariamente na cidade, “pois 
não descansaremos enquanto 
houver pessoas sendo vitima-
das pelo crime no município”. 
“Em São Caetano, Segurança é 
prioridade, porque o morador 
tem o direito de andar na rua 
com tranquilidade.”

“O resultado dos índices 
cada vez mais decrescentes 

na cidade se devem aos inves-
timentos materiais e pessoais, 
quer na Guarda Civil Municipal 
(GCM) ou no apoio às insti-
tuições policiais estaduais, e, 
principalmente, em face da 
orientação do prefeito Paulo 
Pinheiro de sempre se manter 
e estreitar o trabalho conjunto 
das forças de segurança”, ex-
plica o secretário de Segurança 
da Prefeitura, Marco Antonio 
A. Barreiras.

Eficiente, Programa Cidade Segura garante
queda da criminalidade em São Caetano 


