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A Unidade Móvel de Oftal-
mologia que integra o Saúde 
em Movimento da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura, fica 
estacionada todos os domin-
gos, das 8h às 17h, na garagem 
municipal da cidade.
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S.Caetano
São Bernardo do Campo 

recebe neste domingo, dia 19, 
o Grande Prêmio Internacional 
Brasil de Atletismo, competição 
que faz parte do calendário do 
Desafio Mundial de Atletismo, 
organizado pela IAAF.
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"Como eu era antes de você" 
é um filme de drama romântico 
dirigido por Thea Sharrock, com 
base do romance homônimo de 
Jojo Moyes. O filme é estrelado 
por Emilia Clarke, Sam Claflin, 
Jenna Coleman, entre outros.

Esporte

Programa Viver Melhor ampara e
devolve a dignidade a 16 mil pessoas

Morador de São Caetano tem prioridade 
nos atendimentos de Saúde

Prefeito Paulo Pinheiro durante visita aos hospitais da cidade

Prioridade pra quem é da-
qui. Este é o conceito aplicado 
pela Prefeitura de São Caetano 
do Sul nos serviços municipais 
de Saúde. No pacote com 12 
ações exclusivas aos moradores 
da cidade, lançado pelo prefei-
to Paulo Pinheiro, os destaques 
são os Programas Terceiro Tur-
no e Especialista Perto de Você.

Estas medidas foram toma-
das de forma corajosa por Paulo 
Pinheiro, que enfrenta a invasão 
de pacientes de cidades vizinhas 
nas chamadas unidades porta 
aberta (que recebem verba do 
SUS), como os prontos-socorros 
– por lei federal, o atendimento 
nestes espaços não pode ser 
negado. Página 3

Prefeito realiza a entrega do benefício social

PMSCS

Auxiliar quem realmente 
precisa, estendendo uma mão 
amiga ao apoio necessário 
para a melhora de vida das 
pessoas, promovendo a justiça 
social. Esta é a diretriz básica 
do prefeito Paulo Pinheiro 

para a Assistência Social de 
São Caetano do Sul.

Criado em 2014 e ampliado 
em 2015, o Programa Viver 
Melhor fortalece o cuidado e o 
olhar atento para as pessoas em 
situação de vulnerabilidade so-

cial. São 12 linhas de benefícios 
que atendem 16 mil pessoas 
que realmente necessitam de 
amparo do poder público, seja 
para estudar, trabalhar, com-
prar remédios ou comer..
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13º Mutirão da Saúde 
será neste sábado

A Secretaria de Saúde de São Caetano do Sul promove 
sábado (18/6), das 8h às 12h, no Hospital São Caetano, 
o 13º Mutirão da Saúde do Programa Fila Zero. Página 3

Cinema

O  c a n t o r  F r e j a t 
fará show no próximo 
domingo (19), com uma 
inédita apresentação 
em voz e violão com 
seus maiores sucessos.

Página 5

Inverno: temperatura 
baixa pode fazer a

pressão arterial subir
Perto do início do inverno e com a  temperatura baixa, o ar fica 

mais seco e frio, ocasionando mudanças na respiração, bem como 
o surgimento das chamadas “doenças de inverno”.  Os hipertensos 
também acabam sofrendo nesta época do ano, já que a pressão 
arterial é alterada juntamente com a queda de temperatura. Página 4
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impressão feita
peLa GrÁfiCa

PV de São Caetano reafirma 
apoio à reeleição de Pinheiro

Pinheiro conversa com moradores no Santa Maria

Editorial

De todas as áreas da administração 
pública, a mais complicada, sem dúvida, é 
a saúde. Não só no aspecto da gestão finan-
ceira ou dos recursos materiais e humanos, 
mas, também, e principalmente, na dificul-
dade de oferecer serviços que satisfaçam 
de forma plena os anseios da população. 
Não é de hoje que os gestores municipais 
ressaltam que, mesmo com todos os es-
forços, estão “sempre devendo” para os 
moradores da cidade. Ou seja: jamais terão 
uma aprovação significativa, independente 
dos investimentos que possam ser feitos. 

Os argumentos para se chegar a essa 
conclusão são mais ou menos os mesmo 
há mais de duas décadas. Primeiro, que 
os municípios tiveram que absorver toda 
a demanda pelo atendimento primário. 
Unidades básicas de saúde e de pronto 
atendimento passaram a ser custeados, 
em grande parte, com os recursos muni-
cipais. A porta de entrada para promover 
a saúde das pessoas passou a ser de res-
ponsabilidade dos governos municipais, 
sem uma contrapartida suficiente dos 
governos estaduais e Federal. O resultado 
não poderia ser outro: prefeituras cada 

vez mais tendo que investir seus recursos 
para poder atender com o mínimo de qua-
lidade a crescente procura pelas unidades 
de saúde do município.

Somada a falta de repasses dos go-
vernos Estaduais e Federal, que, de certa 
forma, deixaram de investir o necessário 
para melhorar a saúde no país, também 
é preciso destacar o aumento do custeio 
no setor, com exames cada vez mais caros 
e uma extensa lista de medicamentos, 
com lançamentos novos a todo tempo. 
Um conjunto de fatores que tem sufocado 
os municípios e colocado os prefeitos em 
situação delicada junto à população.

Como “não há nada que não possa ser 
piorado”, a mais recente crise econômica 
do país também refletiu no setor, com um 
grande número de pessoas que deixaram de 
pagar os planos de saúde particular e passa-
ram a utilizar os serviços públicos de saúde. 
Assim, um setor que já estava trabalhando no 
limite, teve que acolher mais uma gigantesca 
quantidade de novos usuários.

E, como sempre, não adianta ficar 
reclamando, pois não muda nada a si-
tuação, nem soluciona os problemas. Por 

isso, é preciso que os gestores pensem e 
desenvolvam iniciativas que possam mi-
nimizar os problemas do setor de saúde 
sem, contudo, estourar os orçamentos 
dos municípios.

Projetos inovadores e ações pontuais, 
como o atendimento estendido nas 
unidades básicas de saúde (no período 
noturno), funcionamento da farmácia pú-
blica nos finais de semana, consultas com 
especialistas em horários alternativos, 
como os implantados em São Caetano 
do Sul, são importantes para melhorar a 
qualidade da atenção à saúde da popu-
lação. E outras não são tão inovadoras, 
mas que, reconhecidamente, trazem bons 
resultados, como os mutirões de saúde 
que reduzem drasticamente a espera por 
consultas com especialistas.

Uma coisa é certa: nenhuma ação ou 
projeto será capaz de acabar com todos 
os problemas da área de saúde. Também 
é verdade que não se pode ficar de braços 
cruzados, lamentando a situação. É preci-
so ter criatividade e responsabilidade com 
o dinheiro público para atender com de-
cência as pessoas. A população agradece.

ABC Político

RaPidez
Quem se atrasou “só 

um pouquinho” para a 
sessão da última terça-feira 
(14/06), na Câmara de São 
Caetano do Sul, não conse-
guiu ver o que foi discutido 
e votado. A sessão, prevista 
para começar às 17h30, 
terminou antes das 18h. 
No plenário, as discussões 
acompanharam o clima 
frio do final da tarde de 
terça. Quem se descolou 
até o Legislativo foi embo-
ra frustrado com a sessão 
relâmpago.

zeRO
Ainda sobre a sessão 

da Câmara de São Caeta-
no do Sul, o destaque da 
pauta foi o projeto que 
fixa os salários de prefeito, 
vice-prefeito e secretários 
municipais para o próximo 
mandato. Teve gente que 
se confundiu e espalhou 
que seria votado o “rea-
juste” dos vencimentos. Na 
verdade, os salários foram 
congelados. Ou seja, não 
haverá nenhuma alteração 
de valores para a próxima 
gestão. Motivos: crise eco-
nômica do país e queda na 
arrecadação do município.

FeRvendO
Seguem intensas as mo-

vimentações de bastidores 
na política de São Caetano 
do Sul. Desistências de 
candidaturas e mudanças 
de lado agitaram o cenário 
durante a semana. Algu-
mas ações mereceram des-
taque, como o encontro de 
dirigentes partidários com 
pré-candidatos de oposi-
ção ao grupo político ao 
qual juraram lealdade. Algo 
que provocou estranheza e 
levantou dúvidas sobre os 
reais “interesses” de algu-
mas lideranças. Para outros 
observadores, o motivo 
seria o não cumprimento 
de acordos assumidos com 
partidos e pré-candidatos. 
A conferir.

CResCendO
Se em política o que 

vale é o momento, a cha-
mada terceira via vive a 
sua melhor fase em São 
Caetano do Sul, com o pré-

-candidato a prefeito Fábio 
Palácio (PR). Os demais 
postulantes ao cargo, em 
conversas reservadas, con-
firmam o seu crescimento 
na preferência do eleitora-
do. O fato já repercutiu nas 
redes sociais, onde Palácio 
passou a ser o alvo de 
simpatizantes das demais 
candidaturas.

saúde
O vereador Flávio Rs-

tom (PTB-São Caetano) foi 
internado, mais uma vez, 
para uma bateria de exa-
mes. O parlamentar passa 
bem e se recupera dos 
procedimentos médicos.

em baixa
Por falar no PTB de São 

Caetano do Sul, o partido 
vive um dos piores momen-
tos de sua história. Está 
longe de ser protagonista 
nas eleições de 02 de outu-
bro, não consegue montar 
uma chapa forte de verea-
dores e, para piorar, não 
terá dois de seus maiores 
representantes (bons de 
votos) na disputa por uma 
vaga no Legislativo: Gersio 
Sartori e Flávio Rstom. Na 
verdade, nem a cúpula da 
sigla pode cravar qual será 
o seu destino certo. Alguns 
acreditam que caminharão 
com o Governo. Outros 
apostam que fecharão com 
o ex-prefeito Auricchio. E 
ainda têm os que creem na 
candidatura própria. Situa-
ção melancólica para um 
partido que já foi gigante 
na cidade e na região.

exemPlO
Louvável a iniciativa da 

direção do Partido Repu-
blicano da Ordem Social 
(PROS), de São Caetano do 
Sul, de convocar seus filia-
dos para doarem sangue. A 
ação aconteceu no sábado 
(11/6), no Núcleo Regional 
de Hemoterapia Dr. Agui-
naldo Quaresma, localizado 
na cidade. Segundo os or-
ganizadores do Mutirão de 
Doação de Sangue, a situa-
ção do banco de sangue do 
município é crítica, por isso 
o PROS decidiu se engajar 
nessa ação social. Fica a dica 
para os demais partidos.

Expediente Fundado em 08/04/1991 por PAULO ROBERTO (1938 - 2002)
diretor e Jornalista: Leandro Formigari MTB 32.463
diagramação: Jornal da Região - Revisão: Luciana Anaia
Redação e administração: Rua Santo Antonio, 253 - Centro
São Caetano do Sul - CEP: 09521-160 - Fone: (11) 4221-6682
site: www.jregiao.com.br - e-mail: redacao@jregiao.com.br Editora de Jornais e Revistas AF Ltda-ME

Artigos assinados são de
responsabilidade de seus

autores e não expressam,
necessariamente, a 
opinião deste jornal. Ap

ro
xi

m
e 

se
u 

le
ito

r d
e

Q
R 

Co
de

 e
 a

ce
ss

e 
o 

si
te

Compromisso com a verda-
de. Esta tem sido a bandeira 
defendida por Paulo Pinheiro 
(PMDB), prefeito de São Caeta-
no do Sul, e que levou o Partido 
Verde (PV) a reiterar apoio ao 
atual chefe do Executivo para 
as eleições de outubro. Prova 
disso foi mais um encontro 
realizado no Bairro Santa Ma-
ria, quando o vereador e pré-
-candidato Fabio Soares (PV) 
reuniu mais de 60 moradores 
da cidade para falar do trabalho 
realizado nos últimos anos, em 
parceria com Pinheiro, e dos 
projetos futuros para a cidade.

O prefeito Paulo Pinheiro par-
ticipou na noite de quarta-feira 
(15/6) de uma roda de conversa 
com dezenas de moradores do 
Bairro Santa Maria, ao lado do 
vereador Roberto do Proerd. Du-
rante o evento, foram discutidos 
os rumos de São Caetano do Sul 
e os munícipes tiveram a chance 
de tirar dúvidas sobre programas 
e ações da Prefeitura nos últimos 
três anos e meio.

“Nosso papel como adminis-
tradores, tanto o prefeito quan-
to os vereadores, é sempre ouvir 

a população”, explicou Paulo Pi-
nheiro, que tem como marcas de 
sua gestão a transparência e as 
portas abertas do Gabinete aos 
moradores. “Quando estamos 
atentos às demandas dos mu-
nícipes, fica mais fácil acertar-
mos. É preciso também termos 
responsabilidade com o futuro 
da cidade, para não gastarmos 
recursos que não temos.”  

O vereador Roberto do Proerd, 
que é policial militar, destacou as 
quedas em todos os índices de 
criminalidade em São Caetano.

O vereador e pré-candidato a prefeito Fabio Palacio 
reuniu um grupo para debater e propor questões sobre De-
senvolvimento Econômico para São Caetano. Participaram 
o presidente da Associação Comercial, Walter Estevam, do 
vice-presidente do Instituto de Tecnologia, Sr. Mendes, o 
ex-presidente do Comdec, Mário Bohm, além de diversas 
outras pessoas interessadas na geração de empregos, renda 
e na melhoria do ambiente de negócios em São Caetano.

desenvOlvimentO eCOnômiCO

Encontro debateu futuro de São Caetano

Paulo Pinheiro, Fabio Soares e Vadinho dos Esportes

Karim Kahn

Olhar especial para a saúde

Vereador Fabio Palacio durante a reunião

Artigo

São Caetano do Sul é reconhecida 
nacionalmente pela qualidade elevada 
de seus serviços públicos. Este é um 
motivo de orgulho para todos os 157 mil 
sulsancaetanenses. E que requer uma 
grande atenção dos gestores.

Por esta condição privilegiada, muitos 
dos nossos serviços são invadidos por 
moradores de cidades vizinhas. A situação 
mais grave ocorre na Saúde. Pelo bom 
atendimento que oferecemos, cerca de 
70% dos pacientes atendidos nas nossas 
unidades porta aberta, como prontos-
-socorros, são de fora de São Caetano.

Por lei federal, o atendimento nestes 
espaços (que recebem verbas do SUS) não 

pode ser negado. Por outro lado, tenho a 
convicção de que o morador da nossa cida-
de, que é quem paga essa conta, não pode 
ser prejudicado. Tampouco a qualidade do 
atendimento correr o risco de cair porque 
gastamos mais com quem mora em outra 
cidade. Não é justo.

Por isso, recentemente adotamos um 
novo conceito na Saúde de São Caetano: 
Prioridade Pra Quem é Daqui. São 12 
serviços exclusivos ao morador da nossa 
cidade, e que só podem ser acessados 
com o Cid Card, o registro que privilegia 
a nossa população nos atendimentos da 
rede municipal.

Entre estas ações está o Programa 
Terceiro Turno, que ampliou o funciona-
mento dos postos de saúde dos bairros 
Santa Maria, Oswaldo Cruz e Nova Gerty 
para até as 23h.

Inovamos porque cuidar das pessoas 
é oferecer a atenção que a população 
quer e precisa, especialmente para 
quem trabalha ou estuda durante o 
dia. No Terceiro Turno, atendemos as 

demandas espontâneas, sem a ne-
cessidade de marcação de consultas. 
Chegou, é atendido. E desafogamos o 
pronto-socorro do Hospital de Emer-
gências Albert Sabin.

Outro destaque é o Programa Es-
pecialista Perto de Você, que funciona 
dentro do Terceiro Turno do Centro 
Policlínico Gentil Rstom, no Bairro Nova 
Gerty. Oferecemos atendimentos nas 
especialidades com maior procura em 
São Caetano: Dermatologia (segunda-
-feira), Cardiologia (terça-feira), Otorrino-
laringologia (quarta-feira), Ginecologia e 
Obstetrícia (quinta-feira) e Neurologia e 
Neurocirurgia (sexta-feira).

É desta forma, com corajem e cria-
tividade, que corrigimos a invasão dos 
pacientes de fora aos nossos hospitais, 
uma distorção histórica, e elevamos cada 
vez mais o acolhimento dos pacientes da 
nossa cidade.

Paulo Pinheiro é médico e prefeito 
de são Caetano do sul

Saúde: prioridade pra quem é daqui

Divulgação

Karim Kahn
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Morador da cidade tem prioridade
nos atendimentos de Saúde

Paulo Pinheiro corrige problema provocado pela invasão de moradores de outras cidades aos hospitais

Prioridade pra quem é da-
qui. Este é o conceito aplicado 
pela Prefeitura de São Caetano 
do Sul nos serviços municipais 
de Saúde. No pacote com 12 
ações exclusivas aos moradores 
da cidade, lançado pelo prefei-
to Paulo Pinheiro, os destaques 
são os Programas Terceiro Tur-
no e Especialista Perto de Você.

Estas medidas foram to-
madas de forma corajosa por 
Paulo Pinheiro, que enfrenta 
o problema provocado pela 
invasão de pacientes de ci-
dades vizinhas nas chamadas 
unidades porta aberta (que 
recebem verba do SUS), como 
os prontos-socorros – por lei 
federal, o atendimento nestes 
espaços não pode ser negado.

Os resultados são ampla-
mente satisfatórios. Aos am-
pliar o horário de funciona-
mento das Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) para até as 
23h, o Programa Terceiro 
Turno desafogou em 25% a 
demanda no pronto-socorro 
do Hospital Municipal de 
Emergências Albert Sabin.

 “O Terceiro Turno atende as 
demandas espontâneas, sem 
a necessidade de marcação de 

Prefeito conversa com moradores de São Caetano do Sul durante edição do Programa Fila Zero

consultas. Chegou, é atendido. 
Com menos gente no pronto-
-socorro, damos uma atenção 
maior aos pacientes”, destaca 
Paulo Pinheiro.

O novo expediente (das 19h 
às 23h) já está em vigor na UBS 
Nair Spina Benedicts, no Bairro 
Oswaldo Cruz, no Centro Poli-
clínico Gentil Rstom, no Bairro 

Nova Gerty, e na UBS Amélia 
Richard Locatelli, no Bairro 
Santa Maria. No programa, são 
destacados 11 profissionais, 
entre recepcionistas, auxiliares, 
enfermeiros e médicos, que 
atendem nas especialidades de 
Clínica Geral e Pediatria.

Dentro do Terceiro Turno do 
Centro Policlínico Gentil Rstom 

funciona o Programa Especialis-
ta Perto de Você. São oferecidas 
consultas médicas nas cinco es-
pecialidades de maior demanda 
em São Caetano: Dermatologia 
(segunda-feira), Cardiologia 
(terça-feira), Otorrinolaringo-
logia (quarta-feira), Ginecologia 
e Obstetrícia (quinta-feira) e 
Neurologia e Neurocirurgia 

(sexta-feira). Sem necessidade 
de marcar consulta.

Para acessar os dois progra-
mas é obrigatório apresentar o 
Cid Card, registro que privilegia 
o morador de São Caetano no 
atendimento da rede pública 
municipal de Saúde. Informações 
sobre o cadastramento nos tele-
fones 4223-5460 / 5555 / 5506.

Fundação das Artes abre inscrições 
para testes em São Caetano 

A Fundação das Artes de São 
Caetano abre inscrições para tes-
tes classificatórios de seus cursos 
livres e profissionalizantes. O 
cadastro vai até 30 de junho, de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
20h e, aos sábados, das 9h às 
12h, na secretaria da instituição 
(Rua Visconde de Inhaúma, 730, 
Bairro Nova Gerty).

Os documentos necessários 
são cópia simples do RG ou 
certidão de nascimento, CPF 
e comprovante de residência, 
além de duas fotos 3X4 e o pa-
gamento de uma taxa de R$ 20. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo fone 4239-2020 
ou no site www.fascs.com.br.

A Fundação das Artes é 
composta por quatro escolas: 
Artes Visuais, Dança, Música 
e Teatro. Conheça o que cada 

escola oferece:
A Escola de Artes Visuais 

tem como objetivo aprimorar a 
linguagem plástica dos alunos, 
a partir dos 5 anos, usando a 
pesquisa e a experimentação 
de técnicas como meio para o 
desenvolvimento da criativida-
de e de sua poética. 

A Escola de Dança desenvolve 
um processo educacional, a partir 
dos 3 anos, que não se resume 
simplesmente em aquisição de 
habilidades, mas também contri-
bui para o desenvolvimento das 
potencialidades humanas e sua 
relação com o mundo. 

A Escola de Teatro oferece 
formação através de cursos 
livres, que aceitam alunos a 
partir dos 7 anos. Os cursos Li-
vres de Teatro (Infanto-Juvenil, 
Adolescente e Adulto) são 

cursos de formação artística. 
Para as faixas Infanto-Juvenil e 
Adolescente, são observados, 
entre outros assuntos: o espaço 
cênico, a desinibição, a relação 
do aluno com o grupo e o meio.

O curso Técnico em Teatro 
tem a duração de sete semestres 
e o objetivo de fornecer a me-
lhor formação possível aos que 
pretendem seguir essa carreira. 
Ingressando neste curso, o aluno 
terá pela frente muito trabalho, 
através de leituras, exercícios, pro-
vas, apresentações e produções.

A Escola de Música oferece 
cursos de Musicalização, para 
alunos com idade entre 5 e 6 anos, 
e Iniciação Musical, destinado a 
crianças entre 7 e 11 anos. Os in-
teressados nos cursos de Música 
ainda poderão fazer testes para os 
cursos de instrumentos diversos.

13º Mutirão da Saúde 
será neste sábado

Atuarão 30 médicos com consultas espontâneas e pré-agendadas A Fundação das Artes é composta por quatro escolas: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro

Alexandre Yort/PMSCS Divulgação

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de São Caetano 
do Sul promove neste sába-
do (18/6), das 8h às 12h, no 
Hospital São Caetano (Rua 
Espírito Santo, 277, Bairro 
Santo Antônio), o 13º Muti-
rão da Saúde do Programa 
Fila Zero. Atuarão 30 médicos 
em 14 especialidades, com 
atendimentos espontâneos e 
pré-agendados, entre outros 
serviços. Em 12 edições rea-
lizadas sempre no terceiro 
sábado de cada mês, mais 
de 30 mil pacientes já foram 
beneficiados.

Dentro do conceito Priorida-
de pra quem é daqui, lançado 
pelo prefeito Paulo Pinheiro, as 
consultas espontâneas abran-
gerão Clínica Médica, Gineco-
logia e Obstetrícia, Odontologia 

(Unidade Móvel), Ortopedia e 
Pequenas Cirurgias/Procedi-
mentos. Já as pré-agendadas 
pela Central de Agendamento 
e Regulação, Anestesiologia, 
Cardiologia, Cardiologia Pré-
-operatório, Dermatologia, 
Endocrinologia, Hematologia, 
Neurologia, Otorrinolaringo-
logia e Reumatologia. O foco 
maior será nas demandas re-
primidas e nos retornos.

serviços - A ação global 
também disponibilizará gratui-
tamente à população Centro 
de Distribuição de Medica-
mentos (obrigatório levar 
receita médica), Ouvidoria da 
Saúde (críticas, reclamações 
e sugestões) e Transporte, 
inclusive para pessoas com 
deficiência (Para agendar, ligar 
para 0800-7719199).

O Atende Fácil, unidade 
avançada da Prefeitura de 
São Caetano do Sul que ofe-
rece acesso rápido a serviços 
municipais, estaduais e fede-
rais, divulgou o seu balanço 
de atendimentos de maio. Ao 
todo, foram 54.609 serviços 
prestados pelo órgão no mês. 

Localizado na Rua Major 
Carlo Del Prete, 651, no Cen-
tro de São Caetano, o Atende 
Fácil funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 18h, e 
aos sábados, das 8 às 12h. O 
telefone para informações é 
4227-7600. Os interessados 
em utilizar os serviços com 
data e hora marcadas devem 
se cadastrar pelo endereço 
eletrônico afweb.saocaeta-
nodosul.sp.gov.br.

Dançaterapia, saboaria, 
bordado e caixas decorati-
vas são alguns dos cursos 
gratuitos disponibilizados 
pelo Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) do 
Bairro Fundação, vinculado à 
Secretaria Municipal de Assis-
tência e Inclusão Social de São 
Caetano do Sul. Quem estiver 
interessado em participar das 
aulas pode se dirigir até a 
Rua Heloísa Pamplona, 316, 
Bairro Fundação, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h. 
Mais informações nos telefo-
nes 4229-2333 ou 4229-8753.

As oficinas são destinadas 
a todas as faixas etárias. “Re-
cebemos crianças até adultos 
da terceira idade”, conta a 
coordenadora da unidade, 
Cintia Visentainer Gil.

Atende Fácil 
fecha o mês 
de maio com 

54.609
atendimentos

CRAS
promove

oficina de
artes

A Unidade Móvel de Oftal-
mologia que integra o Saúde 
em Movimento da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura, fica 
estacionada todos os domin-
gos, das 8h às 17h, na garagem 
municipal (Av. Presidente Ken-
nedy, 2.100, Bairro Olímpico). 
Dentro do conceito Prioridade 
pra quem é daqui, o veículo 
equipado oferece sete tipos 
de exames gratuitos: acuidade 
visual, biomicroscopia, tonome-
tria de aplanação, fundoscopia, 
mapeamento de retina, este-
siometria e aferição de óculos.

Para utilizar os serviços, os 
munícipes devem apresentar o 
Cid Card, registro criado exclusi-
vamente aos moradores de São 
Caetano, que privilegia o acesso 
ao atendimento público de Saú-
de. Mais informações sobre o 
cadastramento ou o recadastra-
mento nos telefones 4223-5460 / 
5464 / 5506 / 5515 / 5555.

Lançado em março de 2015 
pelo prefeito Paulo Pinheiro, o 
equipamento inédito na cidade 
também circula com programa-
ção em escolas e nos centros da 
Terceira Idade.

Unidade Móvel de Oftalmologia oferece exames gratuitos

Aos domingos, unidade fica estacionada na garagem municipal

Eric Romero

Robson de Almeida

De acordo com o relatório 
de maio da Vigilância Sanitária 
da Secretaria de Saúde da Pre-
feitura no Sistema de Informa-
ções Ambulatoriais do Sistema 
Único de Saúde (SIA/SUS), os 
agentes desenvolveram du-
rante o mês 1.147 ações pela 
cidade, com destaque para 243 
inspeções sanitárias de am-
bientes livres do tabaco, 243 
fiscalizações da Lei 14.592/11 
– Campanha de Prevenção 
ao Consumo de Álcool na In-
fância e na Adolescência, 209 
vistorias de estabelecimentos, 
entre outras atividades.

A Vigilância Sanitária está 
sediada no prédio do Centro 
Integrado de Vigilância à 
Saúde (Civisa) Dr. Oswaldo 
Cipullo, situado na Rua Justi-
no Paixão, 141, Bairro Mauá. 
O telefone para informações 
é 4231-3938.

Vigilância
Sanitária faz 

1.147 ações
em maio
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 Com a queda da temperatura no
inverno, pressão arterial pode subir

Sintomas da hipertensão podem ser acentuados nos dias mais frios

Basta a temperatura cair 
para o ar ficar mais seco e frio, 
ocasionando mudanças na res-
piração, bem como o surgimento 
de gripes, resfriados e todas as 
chamadas “doenças de inverno”. 
No entanto, não são apenas es-
sas alterações que ocorrem no 
organismo durante esta estação.

Os hipertensos também aca-
bam sofrendo nesta época do 
ano, já que a pressão arterial 
é alterada juntamente com 
a queda de temperatura. O 
cenário pode ser explicado da 
seguinte maneira: imagine que 
o organismo funciona como um 
termômetro corporal, ou seja, 
quando a temperatura ambiente 
sobe, ou desce, o sistema muda 
seu funcionamento para que o 
corpo continue a funcionar em 
aproximadamente 36 graus.

Segundo Luiz Bortolotto, 
diretor da Unidade de Hiperten-
são do Incor, o sistema nervoso 
simpático - responsável pela 
aceleração dos batimentos 
cardíacos, aumento da pres-
são arterial e concentração de 
açúcar no sangue - não permite 
que o corpo esfrie e entre em 
parafuso. No entanto, por conta 
dessa mudança no organismo, 
os vasos se contraem e acabam 
elevando a pressão arterial. “É 
importante notar que a pressão 
arterial de todas as pessoas será 
elevada, independentemente 
de terem a doença ou não”, 
afirma o especialista.

Não bastasse as mudanças 
no sistema nervoso corporal, 
o inverno também provoca 
alterações nos hábitos da po-

pulação, de uma forma geral. 
Enquanto a alimentação se 
torna mais pobre, rica em 
gorduras e carboidratos, o frio 
acaba “expulsando” as pessoas 
de ambientes abertos e até 
mesmo de academias de mus-
culação. Resumindo: comemos 
mais e nos exercitamos menos.

A hipertensão é considera-
da, antes de tudo, uma doença 
com grande carga genética. 
Além desses fatores, as prin-
cipais causas são: estresse, 
consumo excessivo de sal e 
também o sedentarismo. Por-
tanto, nesta época do ano é 
importante tomar cuidado 
com a alimentação rica em 
sódio e seguir com a prática de 

exercícios físicos, ainda que em 
menores proporções.

Outro fator importante a ser 
notado no inverno é o aumento 
da concentração de poluentes 
no ar. Em estudo realizado pela 
Faculdade de Medicina da USP, 
50 funcionários da Companhia 
de Engenharia de Tráfego foram 
analisados durante o período de 
férias, quando há menos carros 
nas ruas e consequentemente 
menor quantidade de poluentes. 
A pesquisa concluiu que quando 
os níveis de poluição do ar au-
mentam, há uma alteração sig-
nificativa na pressão dentro das 
artérias. Portanto, vale ficar mais 
atento durante o inverno, que 
vai até o dia 22 de setembro.

Divulgação 

O inverno está chegan-
do e doenças típicas dessa 
época também surgem. Pa-
tologias respiratórias, como 
asma, bronquite e rinite 
podem se agravar neste pe-
ríodo, além das dores crô-
nicas, como artrite e dores 
musculares. Para a médica 
e diretora do Center-AO, 
Centro de Pesquisa e Estudo 
da Medicina Chinesa, Márcia 
Lika Yamamura, a acupuntu-
ra é uma grande aliada para 
promover o calor do corpo. 
“Segundo a medicina tradi-
cional chinesa, o frio trava 
ou dificulta a circulação de Qi 
(Tchi) e consequentemente 
do Xue (Sangue) nas articu-
lações e nos músculos, daí a 
ocorrência ou a piora de do-
res articulares e musculares 
no inverno. Dores  no ombro, 
joelho, coluna vertebral, pés 
e mãos, contanto que não 
tenham indicações cirúrgi-
cas, podem ser prevenidas 
e tratadas com acupuntura.

Acupuntura

Evite a pressão alta
Algumas dicas importan-

tes para evitar a hipertensão:

• Faça atividades físicas 
regularmente - para afastar 
o perigo da hipertensão, 
aposte nas caminhadas.

• Reduza (não elimine) o 
sal: o excesso de sal na dieta 
leva à retenção de líquidos, 
acarretando a hipertensão.

• Perdendo medidas: 
pesquisadores do Insti-
tuto de Nutrição da UFRJ 
descobriram que um mal, 
muitas vezes esquecido, 

tem grande influência na 
hipertensão: o acúmulo de 
gordura na cintura.

• Apague o cigarro: o 
tabaco, em conjunto às 
outras substâncias tóxicas 
do cigarro, eleva a pressão 
imediatamente.

• Conte até dez: o estres-
se aparece como resposta 
do organismo às sobrecargas 
físicas e emocionais, desen-
cadeando a hipertensão e 
doenças do coração.

Estresse, consumo excessivo de sal e sedentarismo também influenciam o aparecimento da hipertensão

São Bernardo recebe neste 
domingo, dia 19, o Grande Prê-
mio Internacional Brasil Caixa de 
Atletismo, competição que faz 
parte do calendário do Desafio 
Mundial de Atletismo, orga-
nizado pela IAAF (Associação 
Internacional das Federações 
de Atletismo, na sigla em inglês). 
Estarão presentes 130 atletas (74 
apenas do Brasil), de 21 países.

A disputa acontece na Are-
na Caixa - Centro de Atletismo 
Professor Oswaldo Terra (Rua 
Tiradentes, 1.845, na Vila do 
Tanque), a partir das 12h45, 

com a presença de autoridades 
municipais e da Confederação 
Brasileira de Atletismo (CBAt), 
que promove o evento.

Ao longo do dia serão rea-
lizadas as seguintes provas: 
corridas de 100 metros mascu-
lino, 200 metros feminino, 400 
e 800 metros masculino, 1.500 
metros feminino, 100 me-
tros com barreiras feminino e 
3.000 metros com obstáculos 
masculino, de salto em altura, 
triplo e com vara masculino, 
salto em distância e triplo fe-
minino, lançamento do dardo 

masculino, lançamento do 
martelo feminino e arremesso 
de peso feminino.

Participam da competição 
cinco atletas convidados da 
ASA/São Bernardo/CAIXA: Fla-
via Maria de Lima, que disputa 
a prova de 1.500 metros; Letí-
cia de Lima Gaspar, na prova 
de 100 metros com barreiras; 
Altobeli Santos da Silva, nos 
3.000 metros com obstáculos; 
Jessica Carolina Alves dos Reis, 
no salto em distância; e Paulo 
Enrique Alves da Silva, no lan-
çamento de dardo.

Paratleta de São Caetano 
vence Maratona

Arena Caixa, em São Bernardo,
recebe Desafio de Atletismo

A Arena Caixa é um dos equipamentos mais modernos da América LatinaPaulo Pinheiro e Aline Rocha

Divulgação

A paratleta Aline Rocha con-
quistou o primeiro lugar na 
Maratona Internacional de Porto 
Alegre, na modalidade cadei-
rante, no último fim de sema-
na. Com uma temperatura de 
três graus, a paratleta cravou 
a marca de 2h5min32seg, no 
percurso de 42 quilômetros: 
“Foi a maratona mais gelada 
que já corri no Brasil, mas, para 
quem ama o esporte, não tem 
tempo ruim”, comentou.

“Aline Rocha é exemplo de 
superação. Em São Caetano 
priorizamos a inclusão social 

e a qualidade de vida. Aqui a 
pessoa com deficiência tem a 
oportunidade da prática espor-
tiva e de uma vida saudável”, 
parabenizou o prefeito de São 
Caetano, Paulo Pinheiro.

Com várias conquistas em 
competições nacionais e In-
ternacionais, a atleta para-
límpica já disputou provas na 
Alemanha, Austrália, Suíça 
entre outros países. O próximo 
desafio da multicampeã será 
no próximo sábado (18/6), na 
cidade de Duluth, Minnesota 
nos Estados Unidos. 

Tênis de Mesa nas Olimpíadas
A supremacia de São Cae-

tano do Sul é absoluta no Tê-
nis de Mesa brasileiro. Prova 
disso é o fato de que dos seis 
atletas que representarão o 
Brasil nos Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro, em agosto, 
nada mais nada menos, que 
cinco são da cidade.

O primeiro atleta a se 
classificar foi Hugo Calderano 

que em 2015 conquistou a 
medalha de ouro nos jogos 
Pan-Americanos de Toronto 
(Canadá). Em seguida, Ca-
roline Kumahara e Gustavo 
Tsuboi conquistaram a clas-
sificação após  disputarem 
o pré-olímpico realizado no 
Chile em abril de 2016.

Os outros dois atletas, Bru-
na Takahashi e Cazuo Matsu-

moto, terão sua primeira par-
ticipação em uma Olimpíada 
e também estarão compondo 
a seleção brasileira para a 
disputa de Equipes, que co-
meçará no dia 12 de agosto 
no Riocentro, local onde serão 
realizados as competições de 
Tênis de Mesa. Já a disputa 
individual, começará no dia 6 
do mesmo mês.

No próximo fim de se-
mana (18 e 19/6) São Cae-
tano do Sul será anfitriã do 
Campeonato Intermunicipal 
de Ginástica Artística, pro-
movida pela Liga do Interior 
da modalidade.

Real i zado no AGITH 
(Avenida Presidente Ken-
nedy, 2680, Bairro Olímpi-
co), o torneio contará com 
a participação de 28 cida-
des no feminino e 15 no 
masculino totalizando 320 
atletas. São Caetano com-
petirá com 30 ginastas (18 
feminino e 12 masculino) 
e conta como preparação 
para os Jogos Regionais.

O campeonato é aberto 
ao público e será realizado 
no sábado (18/6) às 8h, com 
a competição feminina e no 
domingo (19/6) às 9h, com 
as provas masculinas.

Ginástica
Artística

Bruna Takahashi fará sua primeira participação na Olimpíada

Alexandre Yort/PMSCS

Fontes: www.minhavida.com.br e
www.coracaoevida.com.br.
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Oswaldo Montenegro apresenta
trabalho da turnê "Canção Nua" 

Com voz, violão e grandes 
sucessos de sua carreira, mú-
sicas do seu mais recente e 
elogiado álbum De Passagem 
e do seu filme Solidões (estre-
lado por Vanessa Giácomo e  
também pelo próprio cantor), 
Oswaldo Montenegro estará 
novamente em São Caetano 
do Sul, neste sábado (18/6), a 
partir das 21 horas, no Teatro 
Paulo Machado de Carvalho 
(Alameda Conde de Porto 
Alegre, 840, Bairro Santa Ma-
ria), para apresentar seu show 
Canção Nua. 

Com formato intimista, 
Oswaldo conversa com o pú-
blico, conta histórias e atende 
a pedidos em total interação 
que transforma o show em 
um encontro inesquecível 
entre artista e plateia. Em 
Canção Nua não faltarão 
grandes sucessos como A 
Lista, Metade, Bandolins, Lua 
e Flor, Estrada Nova, Intuição, 
Estrelas e tantas outras que 
se tornaram clássicos da mú-
sica brasileira. Empunhando 
a viola de 12, de 6 e piano, 
o cantor e compositor está 

na estrada com a nova turnê.
Os ingressos custam R$ 

120 (inteira), R$100 (com 1kg 
de alimento) e R$ 60 (meia). 
Entradas antecipadas estão à 
venda pelo site www.ticket-
brasil.com.br e na bilheteria 
do Teatro Paulo Machado de 
Carvalho, das 14 às 19 horas. 
Crianças a partir dos 7 anos 
são pagantes. Outras infor-
mações sobre a apresentação 
podem ser obtidas na Secreta-
ria de Cultura de São Caetano 
pelos telefones 4232-1237 e 
4232-1294.

Cantor Frejat faz show 
em São Caetano

Apresentação será no Teatro Paulo Machado de Carvalho Cantor interpreta grandes sucessos em Sõo Caetano

Divulgação Divulgação

A Up Eventos traz pela 
primeira vez ao Teatro Paulo 
Machado de Carvalho (Ala-
meda Conde de Porto Alegre 
- 840), em São Caetano do Sul, 
o cantor Frejat. O show será 
realizado no próximo domingo 
(19), às 20h, com uma inédita 
apresentação em voz e violão 
com seus maiores sucessos.

Frejat,  que é ex Barão 
Vermelho, coleciona milhões 
de hits espalhados desde o 
início da sua carreira e não 
faltarão sucessos na playlist 
cantadas no show em voz e 

violão para agradar públicos 
de diversas idades.

Os ingressos que são co-
brados a partir de 04 anos 
de idade, estão à venda no 
site www.compreingressos.
com, e já estão disponíveis no 
Teatro Paulo Machado de Car-
valho, das 14h às 19h. Setor1: 
R$150 (inteira), R$75 (meia), 
Setor2: R$120 (inteira) e R$65 
(meia). Outras informações 
podem ser adquir idas na 
Secretaria de Cultura de São 
Caetano, pelos telefones, 
4232-1237 e 4232-1294.

Antigos que marcaram época

Rico e bem sucedido, Will 
(Sam Claflin) leva uma vida re-
pleta de conquistas, viagens e 
esportes radicais até ser atingi-
do por uma moto, ao atravessar 
a rua em um dia chuvoso. O 
acidente o torna tetraplégico, 
obrigando-o a permanecer 

em uma cadeira de rodas. A 
situação o torna depressivo e 
extremamente cínico, para a 
preocupação de seus pais (Ja-
net McTeer e Charles Dance). É 
neste contexto que Louisa Clark 
(Emilia Clarke) é contratada 
para cuidar de Will. De origem 

modesta, com dificuldades finan-
ceiras e sem grandes aspirações 
na vida, ela faz o possível para 
melhorar o estado de espírito 
de Will e, aos poucos, acaba se 
envolvendo com ele.

Curiosidades - O filme é 
baseado no livro Como Eu Era 

Antes de Você, de Jojo Moyes, 
que por sinal, assina o roteiro.  
Quando o primeiro trailer do 
longa foi lançado, a vendagem 
do livro aumentou significativa-
mente. Nos Estados Unidos, a 
obra saiu da 141ª posição para 
o 3° lugar dos mais vendidos. 

No livro, a personagem Lou 
tem uma tatuagem de abelha. 
Curiosamente, a atriz Emilia 
Clarke tem uma abelhinha 
tatuada no dedo. Emilia Clarke 
e Charles Dance trabalharam 
na série Game of Thrones, mas 
não atuaram juntos.

Divulgação

Sam Claflin (Will) e Emilia Clarke (Louisa) protagonizam filme

Filme é adaptação do livro de Jojo Moyes

Drama e romance no aguardado
 "Como eu era antes de você" 

Exposição
Brinquedos

Pelo terceiro ano con-
secutivo a Fundação Pró-
-Memória de São Caetano 
do Sul, por meio do Museu 
Histórico Municipal, realiza 
uma parceria com a Escola 
Villare. O resultado é a ter-
ceira edição da exposição 
Brinquedos, brincadeiras e 
memórias, que está aberta 
para visitação no Museu 
(Rua Maximiliano Lorenzini, 
nº 122, Bairro Fundação).

Com base nos concei-
tos de memória, história e 
cultura, alunos do 2° ano 
do ensino fundamental da 
Escola Villare realizaram 
percurso de pesquisa e 
investigação sobre brin-
quedos e brincadeiras da 
infância de seus pais. 

A exposição Brinquedos, 
brincadeiras e memórias III 
tem visitação até 8 de julho, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h, e aos sábados, das 
9h às 13h. Mais informações, 
no Museu Municipal, pelo 
telefone 4229-1988.

Divulgação

Carros
Antigos

O tradicional Encontro de 
Carros Antigos do ParkShop-
pingSãoCaetano chegou a 
sua 50ª edição. Para come-
morar, o empreendimento 
preparou um evento para 
toda a família no domingo, 
19 de junho, das 8h às 16h. 
Excepcionalmente nesta edi-
ção, o encontro acontecerá 
no estacionamento externo 
do shopping. O evento é gra-
tuito e organizado pelo Auto-
móvel Clube de São Caetano 
do Sul. Os apaixonados e fãs 
por carros lendários poderão 
apreciar diversos modelos 
de veículos em exposição 
e também conhecer os clu-
bes Opala Clube do ABC, 
VolksPorche, Galaxie Clube 
e muito outros, que levarão 
um pouco da história das 
grandes marcas de automó-
veis que marcaram época.

Os interessados em ex-
por suas raridades devem 
se inscrever no Automóvel 
Clube de São Caetano do 
Sul por e-mail (balbosan-
tarelli@gmail.com) e con-
tribuir com um quilo de 
alimento não perecível, que 
será doado para o Fundo 
Social de Solidariedade de 
São Caetano do Sul. 

Hoje, às 21h, o Sesc Santo 
André promove o show da rap-
per Karol Conka. Considerada 
uma das mais importantes re-
presentantes do rap no Brasil, a 
cantora traz ao palco do Teatro 
da unidade sua riqueza poética 
e musical em sucessos como 
Boa Noite, Toda Doida e Tombei.

Karol Conka tornou-se co-
nhecida do grande público em 
2013, ano em que lançou seu 
disco de estreia, “Batuk Freak”, 
e recebeu seu primeiro Prêmio 
Multishow, na categoria Artista 
Revelação. No ano seguinte, 
alcançou fama internacional 
ao emprestar suas rimas à mú-

sica “Bota”, do grupo português 
Buraka Som Sistema, escolhida 
para a campanha publicitária de 
uma grande marca esportiva, 
exibida mundialmente durante 
a Copa do Mundo FIFA 2014.

A divulgação lhe rendeu seu 
primeiro prêmio internacional 
naquele mesmo ano, quando o 
britânico ‘Worldwide Winners 
Awards’ elegeu a canção Boa 
Noite a 7ª melhor de 2014. 
Em turnê pela Europa, Karol 
Conka colecionou elogios de 
veículos como Le Monde e 
Liberation, e tornou-se a pri-
meira artista a cantar em por-
tuguês na rádio britânica BBC 

1. Do outro lado do mundo, 
a edição norte-americana da 
revista Rolling Stone a incluía 
na lista dos “10 artistas que 
você precisa conhecer”.

Ingressos à venda pelo Por-
tal Sesc SP e nas bilheterias da 
Rede Sesc (R$ 20,00 (inteira), 
R$ 10,00 (usuário matriculado 
no Sesc e dependentes, +60 
anos, estudantes e professores 
da rede pública de ensino), R$ 
6,00 (trabalhador no comércio 
e serviços matriculado no Sesc 
e dependentes). O Sesc Santo 
André fica na rua Tamarutaca, 
302 - Vila Guiomar - Santo An-
dré - telefone: 4469-1200

Rapper curitibana Karol Conka canta no Sesc Santo André

Cantora ganhou prêmio artista revelação do Multishow
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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





Programa Viver Melhor ampara e
devolve a dignidade a 16 mil pessoas
Programa fortalece o cuidado e o olhar para as pessoas em situação de vulnerabilidade social

Auxiliar quem realmente 
precisa, estendendo uma mão 
amiga ao apoio necessário 
para a melhora de vida das 
pessoas, promovendo a justiça 
social. Esta é a diretriz básica 
do prefeito Paulo Pinheiro 
para a Assistência Social de 
São Caetano do Sul.

Criado em 2014 e ampliado 
em 2015, o Programa Viver 
Melhor fortalece o cuidado e o 
olhar atento para as pessoas em 
situação de vulnerabilidade so-
cial. São 12 linhas de benefícios 
que atendem 16 mil pessoas 
que realmente necessitam de 
amparo do poder público, seja 
para estudar, trabalhar, com-
prar remédios ou comer.

“Levamos a todos que neces-
sitam de uma atenção especial 
da Prefeitura o auxílio e a chance 
de progresso, visando sempre o 
bem-estar e cumprindo nosso 
papel público de cuidar das pes-
soas”, ressalta Paulo Pinheiro.

Cidade acolhedora e que 
trata bem seus moradores, São 
Caetano proporciona o que há 
de melhor em serviços. “O Viver 
Melhor é uma prova disso. No 
campo profissional, por exem-
plo, ajudamos trabalhadores 
desempregados, jovens que 
buscam a primeira oportuni-
dade no mercado, o pessoal da 
terceira idade e pessoas com 
deficiência”, conclui o prefeito.

Com o Viver Melhor, o pre-
feito Paulo Pinheiro devolveu 
a dignidade a estas pessoas. E, 
com seriedade e sensibilidade, 
está conseguindo diminuir a 
desigualdade social na cidade.

Prefeito Paulo Pinheiro faz a entrega do benefício para moradora da cidade

Du Merlino/PMSCS

Adão, Bonitão, Cassio, Lara 
e Rafa estão entre os 80 cães 
(já saem com coleira e guia de 
condução) e gatos (obrigató-
rio levar caixa de transporte), 
adultos e filhotes, disponíveis 
na edição mensal de junho do 
Miaudote da Prefeitura de São 
Caetano. A tradicional feira de 
adoção está marcada para ocor-
rer neste sábado (18/6), das 9h 
às 14h, no Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ), situado na 

Rua Justino Paixão, 141, Bairro 
Mauá. Todos os animais são 
castrados, vacinados, vermifu-
gados e chipados pelo CCZ.

Os interessados em adotar 
devem ter mais de 18 anos e 
estar munidos de cédula de iden-
tidade, CPF e comprovante de 
endereço. No ato, os veterinários 
do Centro Integrado de Vigilân-
cia à Saúde (Civisa) Dr. Oswaldo 
Cipullo vão fornecer orientações 
sobre como melhor adequar o 

novo membro à família.
São Caetano conta com 

Canil e Gatil Municipal e o su-
cesso das feiras do Miaudote. 
Desde 2013, mais de 400 cães 
e gatos já foram adotados.

Espaço - Quem adotar um 
pet, poderá levá-lo para se di-
vertir no 1º Espaço Canino, 
inaugurado a menos de um mês 
pela Prefeitura em parceria com 
a Cobasi no Parque Catarina 
Scarparo D’Agostini, o Chiquinho 

(Rua Ângelo Aparecido Radim, 
90, Bairro São José). A entrada 
é liberada todos os dias, das 6h 
às 20h. Conta com quiosques de 
lazer para piquenique.

A iniciativa inédita na cida-
de incentiva a socialização das 
famílias. É uma área separada 
em dois cercados, para raças 
de pequeno e grande porte.Lá, 
os cachorros podem brincar 
sem coleira, com supervisão 
de seus donos. 

Miaudote disponibiliza 80 animais
para adoção no próximo sábado


