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Cinema

A Prefeitura anunciou o chamamento público para a instalação de um hospital veterinário
municipal. Poderão participar do
processo de licitação entidades
sem fins lucrativos, cuja finalidade seja atendimento na Saúde.

A Prefeitura de Santo André protocolou na terça-feira,
dia 5, na Câmara Municipal
uma minuta de lei que consolida o acordo coletivo para
o quadro de funcionários públicos da cidade.
Pág. 04

Sandra Bullock e Cate Blanchett são protagonistas do
longa "Oito Mulheres e Um Segredo". Filme repete a fórmula
da franquia masculina e o tema
é uma grande assalto no Meat
Gala, em Nova York.
Pág. 03

Pág. 05

Orlando Morando anuncia abertura de
782 novas vagas para o funcionalismo
Paranapiacaba terá
1ª Feira Vegana

Estão previstas diversas atividades gratuitas. Página 5

A Prefeitura de São Bernardo está com as inscrições abertas para o concurso público que
visa o preenchimento de 782
vagas, por meio do site da empresa organizadora, a Vunesp.
O certame tem como objetivo
a contratação de profissionais
técnicos de diversas secretarias,
além de reforços nos quadros
da Educação, Serviços Urbanos
e Guarda Civil Municipal (GCM),
com salários que variam de
R$ 1.722,95 a R$ 9.348,71. O
cronograma do concurso foi detalhado pelo prefeito Orlando
Morando, em evento realizado
no Salão Nobre da Prefeitura.
Na página 3 todas as vagas
disponíveis com o respectivo
salário.

Prefeito Orlando Morando falou sobre o concurso público no Paço Municipal
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Pio recebe vice-presidente
da OAB de São Caetano
O chefe do Legislativo de
São Caetano do Sul, vereador
Pio Mielo (MDB), recebeu o
vice-presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) do
município, João Paulo Borges
Chagas, que é pré-candidato à
presidência da entidade nas eleições deste ano. “Conversamos
sobre os projetos desenvolvidos
pela OAB de São Caetano e possíveis parcerias da entidade com
o Legislativo. A instituição OAB é
de extrema importância para o
Brasil, e sempre esteve presente
nos momentos marcantes da
nossa história”, disse Pio.

Divulgação

Barbato durante seu discurso de posse

João Paulo Borges Chagas e o presidente Pio Mielo

Projeto da Taxa do Lixo vai para votação dia 26

Jander já definiu o voto

O vereador Professor Jander Lira (Progressistas) voltou
a utilizar a tribuna na Sessão
Legislativa nesta semana
para afirmar que votou a
favor na Comissão de Justiça
e Redação do Projeto de Lei
de Iniciativa Popular (PLIP),
pois entende que o projeto
é totalmente constitucional
e reafirmou que pretende
votar a favor dele, para assim
extinguir a Taxa de Lixo no
município de São Caetano.
No discurso, o parlamentar interpelou novamente
o presidente da Câmara Pio
Mielo, para que ele confir-

masse a data que o projeto
será enviado para votação.
O presidente confirmou que
o PLIP está seguindo os trâmites normais e que a Mesa
Diretora só está aguardando
um retorno de um ofício enviado à SAESA, e que a data
de 26 de junho já está certa,
como pauta única, para que
o projeto seja discutido e
votado pelos pares.
O vereador Jander alegou
que a Taxa do Lixo é abusiva
e ilegal, e está trazendo diversos problemas financeiros
para inúmeros munícipes de
São Caetano do Sul. "Por-

tanto, nada mais justo que
acabar de uma vez com essa
taxa na cidade", completou.
O Projeto de Lei Iniciativa
Popular teve a adesão de
mais de 14 mil moradores da
cidade, que apoiaram essa
iniciativa num período de três
meses de coleta de assinaturas, sendo que foi protocolado no dia 3 de abril deste ano.
Pelo regimento da Câmara, o
projeto deveria chegar para
votação em 60 dias, mas a
conferência das assinaturas
atrasou em um mês o processo, sendo informações do
Presidente da Câmara.

Lei obrigará hospitais de São Caetano
disponibilizarem escala médica aos pacientes
Está nas comissões de
finanças e orçamento e justiça e redação, o Projeto de
Lei nº 6885/17, de autoria
do vereador Ubiratan Figueiredo da ONG (PR), que
“dispõe sobre a afixação da
escala de plantões médicos
nas unidades de saúde que
prestam atendimentos de
urgência e emergência do
município de São Caetano
do Sul”. De acordo com o
parlamentar, “o projeto visa
dar transparência pública
e fornecer informação governamental, facilitando o
acesso à informação, garantindo aos cidadãos o alcance
direto a dados produzidos.
É a transparência dos atos
da administração, podendo ajudar na fiscalização
dos plantões médicos. O
projeto visa informar aos
usuários os médicos que

Roberto Barbato assume
vereança em São Caetano

Arquivo

Tomou posse na sessão
da Câmara de São Caetano
do Sul na última terça-feira,
05, o vereador suplente
Roberto Barbato (PSDB),
que assumiu a cadeira do
vereador Eduardo Vidoski
(PSDB), que está de licença
até o dia 26 deste mês.
Na mesma sessão foi
aprovado em primeiro turno projeto de emenda à
lei orgânica do município
que permite a reeleição da
mesa diretora para mais um
biênio e na mesma legislatura. Votaram contra o projeto os vereadores Edison
Parra e Marcel Munhoz. Na
prática, o atual presidente
Pio Mielo (MDB) poderá ser
reeleito na eleição da mesa
que acontecerá na última
sessão deste ano.
Roda de Conversa
O presidente da Câmara de São Caetano do
Sul, vereador Pio Mielo
(MDB), realizou dia 24/5,
Roda de Conversa para
prestar contas de seu mandato e planejar as ações do
próximo semestre junto a
100 lideranças. O prefeito
Auricchio (PSDB), o depu-

tado federal Alex Manente
(PPS) e seu assessor Thiago
Auricchio (PR) também
estiveram presentes, além
dos vereadores de São Caetano, Dr. Seraphim (DEM) e
Moacir Rubira (PRB).
“Trabalhamos com reorganização administrativa,
orçamentária e financeira
da Prefeitura, agora a pauta é a reorganização política. Do ponto de vista legislativo, este encontro é para
planejar as ações do meu
mandato, que caminha alinhado com a administração
do prefeito Auricchio, de
modo que possamos construir, juntos, o presente e
o futuro de São Caetano”,
projetou Pio.
Consórcio
O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (sem partido), ainda
não sancionou o projeto de
lei que autoriza o município
a deixar o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.
A demora em oficializar
a decisão contrasta com
a rapidez com que a base
governista do ex-tucano
votou o projeto.

Óptica Baraldi

Desde
1972
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Ubiratan pede que hospitais de emergência mostrem os médicos que estão atendendo

estão em atendimento naquele momento”, completou
o vereador.
De acordo com projeto, a
escala de plantões poderá ser
afixada na entrada do hospital,
ou outro local visível e de fácil
acesso aos usuários das unidades hospitalares. A escala de-

Médica Responsável
Dra. Gisele de Brito Azzi
CRM 105251

verá conter o nome do médico,
número do registro no órgão
profissional, especialidade e
horário do plantão.
Na justificativa, o vereador
cita ainda que a transparência
administrativa tem como um
de seus maiores expoentes
e núcleo jurídico, o princípio

Traga este
anúncio e ganhe

da publicidade, estampada
na Constituição Federal, registrando-se o interesse público
e social, tal como estabelecido na Carta Maior. O projeto aguarda os pareceres das
comissões e ser votado pelos
demais vereadores no plenário
da Câmara Municipal.
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São Bernardo abre concurso
público para preencher 782 vagas
Os salários variam de R$ 1.722,95 a R$ 9.348,71

Programa
Moeda Verde
completa
seis meses

O programa Moeda Verde, que troca 5 quilos de
resíduos recicláveis por 1
quilo de alimentos hortifrúti, completou seis meses
de implantação. Desde 22
de novembro, quando teve
início a ação no Núcleo dos
Ciganos, em Utinga, foram
quase 6,5 toneladas de
resíduos recicláveis entregues pela população, que
em troca recebe frutas,
legumes e verduras. No
final de abril, o projeto foi
estendido também aos núcleos Capuava e Ciprestes,
tendo atualmente mais de
200 famílias cadastradas.
“O projeto Moeda Verde
é um sucesso, que conta
com o envolvimento cada
vez maior dos moradores.
Traz cidadania e consciência
ecológica. Outra vantagem é
a redução do acúmulo de lixo
nos locais onde o programa
foi implantado", afirma o
prefeito Paulo Serra.
O Moeda Verde tem se
destacado por causa da
forma como integra uma
necessidade urgente da
cidade – a ampliação da
reciclagem para a redução
do volume de resíduos que
seguem para o aterro municipal – com uma ação social
que beneficia diretamente
famílias vulneráveis. Mas
o programa não é só isso.
Ao atuar com educação
ambiental, o Moeda Verde
demonstra na prática os
benefícios da reciclagem,
quando, por exemplo, ajuda
a reduzir o lixo jogado nas
ruas por moradores dos
núcleos atendidos e a eliminação de pontos viciados de
descarte irregular.
Ao mesmo tempo, o interesse cada vez maior pelo
projeto conscientiza a população em geral que, ao receber mais informação sobre o
encaminhamento adequado
dos recicláveis na cidade,
passa a aderir melhor à
coleta seletiva, separando
com mais frequência os
resíduos secos para a coleta
seletiva porta a porta.

A Prefeitura de São Bernardo está com as inscrições
abertas para o concurso público que visa o preenchimento
de 782 vagas, por meio do
site da empresa organizadora, a Vunesp. O certame tem
como objetivo a contratação
de profissionais técnicos de
diversas secretarias, além
de reforços nos quadros da
Educação, Serviços Urbanos e
Guarda Civil Municipal (GCM),
com salários que variam de
R$ 1.722,95 a R$ 9.348,71. Os
detalhes de cada vaga podem
ser conferidos no link: https://
www.vunesp.com.br/busca/
concurso/proximo.
O cronograma do concurso
foi detalhado pelo prefeito
Orlando Morando, em evento
realizado no Salão Nobre da
Prefeitura na segunda-feira
(04/06). De acordo com o
chefe do Executivo, a meta é
preencher a lacuna de quadros
técnicos que se aposentaram
ao longo dos anos, além de
ampliar o número de profissionais em áreas onde há maior
carência. A expectativa é de
que parte das contratações
aconteça gradativamente,
conforme demanda. Outros
cargos, como GCM, técnico em
licitação, analista tributário,
geólogo, entre outros, deverão
contar com convocação imediata. As provas deverão ser
aplicadas no mês de agosto,
em locais a serem definidos.
O concurso será dividido em quatro editais, sendo
um deles para oferta de 25

Gabriel Inamine/PMSBC

CARGOS ‐ CONCURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
NÚMERO DE
VAGAS

REF.

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

AGENTE CONTÁBIL I

5

27.A

40 h

R$

4.715,83

AGENTE DE CONTROLADORIA I

2

27.A

40 h

R$

4.715,83

AGENTE DE TESOURARIA I

3

27.A

40 h

R$

4.715,83

ANALISTA DE TRANSPORTES

3

23.A

40 h

ANALISTA TRIBUTÁRIO FINANCEIRO I
ARQUITETO
ASSISTENTE JURÍDICO

1
10
1

35.A
35.A
31.A

40 h
40 h
40 h

R$
R$
R$
R$

3.945,81
7.903,21
7.903,21
5.586,87

ASSISTENTE SOCIAL (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

1

T1‐A

30 h

R$

5.187,41

AUXILIAR DE SERVIÇOS DE AGRIMENSURA

1

17.A

40 h

R$

2.809,62

CONTADOR I

3

35.A

40 h

R$

7.903,21

COORDENADOR PEDAGÓGICO
DESENHISTA
DIRETOR ESCOLAR
ENGENHEIRO (CIVIL)
ENGENHEIRO (ELETRICISTA)
FISCAL DE CADASTRO TRIBUTÁRIO I
FISCAL I

35
1
50
9
2
5
62

CP1‐A
29.A
EM1‐A
35.A
35.A
27.A
27.A

40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h
40 h

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

5.402,51
5.107,20
5.617,91
7.903,21
7.903,21
4.715,83
4.715,83

FISIOTERAPEUTA (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

1

T1‐A

30 h

R$

3.890,62

FONOÁUDIOLOGO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

1

T1‐A

40 h

R$

5.187,41

GEÓLOGO
GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3ª CLASSE ‐
FEMININO/MASCULINO

1

32.A

40 h

R$

5.946,50

30/70

08.A

40 h

R$

1.722,95

OFICIAL ADMINISTRATIVO I

100

08.A

40 h

R$

1.722,95

ORIENTADOR PEDAGÓGICO

5

EM1‐A

40 h

R$

5.617,91

PROCURADOR I

9

38.A

40 h

R$

9.611,41

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ‐
AUDIOCOMUNICAÇÃO

1

EE1‐A

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ‐ DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL/ MENTAL

8

DENOMINAÇÃO DO CARGO

Prefeito Orlando Morando durante a coletiva de imprensa

carreiras, como oficial administrativo (100 vagas), fiscal
(62), técnico em licitações
(13), arquiteto (10), psicólogo (9), engenheiro civil (9) e
técnico em agrimensura (9),
agente contábil (5), fiscal de
cadastro tributário (5), analista de transportes (3), agente
de tesouraria (3), técnico em
meio ambiente (3), contador
(3), agente de controladoria
(2), engenheiro eletricista
(2), auxiliar de serviços de
agrimensura (1), analista tributário (1), assistente jurídico
(1), assistente social (1), desenhista (1), fisioterapeuta (1),
fonoaudiólogo (1), geólogo

SBC terá hospital
veterinário municipal

(1), psicólogo II (1) e terapeuta
ocupacional (1).
Os demais documentos trazem as regras para os processos
de contratação de procurador
(9), Guarda Civil Municipal
(100) e profissionais da Educação, entre professor I de
educação básica (300 vagas),
diretor escolar (50), coordenador pedagógico (35), orientador
pedagógico (5), professor de
educação especial (10) e professor II de educação básica (25).
A taxa de inscrição é de R$
56,50 para cargos de ensino
médio e de R$ 82,20 para carreiras com exigência de ensino
superior.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ‐ DEFICIÊNCIA
VISUAL

1

EE1‐A

EE1‐A

PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA

300

E1‐A

PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA ‐ ARTE

10

E2‐A

30 h

R$

3.099,15

40 h
30 h

R$
R$

4 132 14
3.099,15

40 h

R$

4.132,14

30 h

R$

3.099,15

40 h

R$

4.132,14

24 h
30 h
40 h

R$
R$
R$

2.229,28
2.786,69
3.715,41

24 h

R$

2.363,05

30 h

R$

2.953,89

40 h

R$

3.938,33

R$
R$
R$

2.363,05
2.953,89
5.187,41

PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA ‐ EDUCAÇÃO
FÍSICA

15

E2‐A

PSICÓLOGO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)

1

T1‐A

24 h
30 h
40 h

PSICÓLOGO

9

32.A

40 h

R$

5.946,50

TÉCNICO EM AGRIMENSURA

9

33.A

40 h

R$

6.533,60

TÉCNICO EM LICITAÇÕES

13

25.A

40 h

R$

4.324,61

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

3

27.A

40 h

R$

4.715,83

TERAPEUTA OCUPACIONAL (SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO)

1

T1‐A

30 h

R$

3.890,62
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Karnal profere palestra em
promoção da Aciscs e lota teatro
Divulgação

Omar Matsumoto/PMSBC

C:\Users\Leandro\Downloads\Cargos atualizados 06.06 (1)

Futuro hospital será instalado no Rudge Ramos

A Prefeitura de São Bernardo
anunciou o chamamento público
para a instalação de um hospital
veterinário municipal. Poderão
participar do processo de licitação
entidades sem fins lucrativos,
cuja finalidade estatutária seja o
atendimento na área da Saúde.
O futuro hospital veterinário
municipal será instalado nas
dependências do Centro de
Controle de Zoonoses (CCZ),
localizado na avenida Dr. Rudge

Ramos, 1740, no bairro do Rudge
Ramos. O equipamento contará
com consultórios, salas de centro
cirúrgico, enfermarias, laboratórios, salas de raio-x e exames de
imagem. A estrutura será operada e gerenciada por organização
da sociedade civil pelo período
de 12 meses consecutivos, podendo ser prorrogado.
Para conferir as regras do edital, acesse: http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/saude

Alessandro Leone, Walter e Ligia Estevam, Leandro Karnal e Irineu Vencigueri

Sucesso é a palavra que define
a palestra promovida na quarta-feira, 06, pela Aciscs (Associação
Comercial e Industrial de São
Caetano do Sul) com o professor
e historiador Leandro Karnal. A
conferência teve como tema o
“planejamento e estratégia para
um novo tempo: onde eu quero
estar quando o futuro chegar”.
O evento foi acompanhado
por 1120 pessoas que lotaram
o Teatro Paulo Machado de

Carvalho, em São Caetano.
Cada ingresso para a palestra
foi trocado por um quilo de
alimento não perecível que serão selecionados e distribuídos
pelas voluntárias do Núcleo de
Ação Social da Aciscs, presidido
por Ligia Estevam.
“Foi o evento de maior sucesso da Aciscs em termos de
participação popular. Estamos
trabalhando para o desenvolvimento econômico de São Cae-

tano”, disse Walter Estevam,
presidente da Aciscs.
Homenagens - O evento foi
coroado com homenagens ao
empresário Gilberto Faria, da Loja
Tio Gil e ao advogado Deusdedit
Castanhato da empresa Orientador Imóveis. Eles receberam a medalha Samuel Klein. João Xavier
da Siqueira, cliente da Lauriano
Imóveis, recebeu a moto Honda
da campanha do Dia das Mães
promovida pela Associação.

CENTRO AUTOMOTIVO PROFESSOR XARÁ
Desde
1980

VENCIMENTO

• INJEÇÃO • MOTOR • FREIO • SUSPENSÃO
• TRANSMISSÃO • TROCA DE ÓLEO

Rua Santo Antonio, 264 - Centro - São Caetano do Sul - Telefone: 4227-6269
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Santo André leva à Câmara proposta
para o funcionalismo público
Prefeitura beneficia quem ganha menos e garante aumento real a 86% dos servidores

Universidade
da Terceira
Idade
A Coordenadoria Municipal da Terceira Idade de São
Caetano do Sul, está com
as inscrições abertas para o
Programa UniMais – Universidade Aberta da Terceira
Idade. As inscrições são para
o módulo Básico, de 2 anos,
com início no segundo semestre de 2018.
As aulas serão às terças e
quintas, das 14h às 17h, no
campus Barcelona das USCS
(Av. Goiás, 3.400), a partir
de 7 de agosto. As inscrições
devem ser realizadas presencialmente até 29 de junho,
das 8h às 17h, na Comtid (Rua
Rafael Corrêa Sampaio, 600).
Não há cobrança de taxa de
matrícula nem de mensalidades. Para se inscrever é necessário ter, no mínimo, 50 anos
completos, ser alfabetizado,
morador de São Caetano do
Sul, e portar os seguintes documentos (original e cópia):
RG, CPF, foto 3x4, carteirinha
do Cise (Centro Integrado da
Terceira Idade) e comprovante de residência atualizado
(água, luz, telefone ou IPTU)
no nome do interessado.

A Prefeitura de Santo André
protocolou na terça-feira (5), na
Câmara Municipal uma minuta
de lei que consolida o acordo
coletivo para o quadro de funcionários públicos da cidade.
A proposta, elaborada com o
objetivo de promover a valorização do servidor e melhora nas
condições de trabalho, garante
a concessão de um abono incorporado ao salário de R$ 100
para todos os colaboradores da
Administração Direta e Indireta.
Desta forma, 86% dos servidores terão ganho real, ou seja,
acima do índice de inflação.
Cerca de 2 mil funcionários
terão 7% de aumento e outros
2,5 mil – que representam 33%
da folha de pagamento - passarão a receber não apenas a
incorporação, mas também R$
110 de cesta básica, resultando
em aumento total de 11%. A
cesta básica agora também
está estendida até a faixa 6,
colaborando para que mais funcionários recebam o benefício.
"Este projeto foi fruto de
um bom e maduro diálogo
com o Sindicato dos Servidores
Públicos de Santo André. Nossa
gestão preza por ouvir, conversar e conseguimos isso por

Ricardo trida/PSA

Prefeito Paulo Serra levou à Câmara Municipal proposta que valoriza o funcionário público

estas pessoas que tanto fazem
pela cidade. Ambas as partes
entenderam as limitações financeiras atuais e chegamos
nesta evolução muito grande
para a grande maioria dos funcionários", comentou o prefeito
Paulo Serra, que reforçou o
compromisso de que na atual
gestão não haverá perdas reais
para os trabalhadores.

“Conseguimos com este
acordo melhorar a vida dos que
ainda recebem salários menores, que mais precisam. Ampliamos o valor e atingimos mais
faixas. Para 2019 já estamos em
tratativas para mais dois mil funcionários receberem também a
cesta básica, chegando a 90% do
total”, comentou o prefeito.
Para os colaboradores que

estão em cargos com exigências maiores e especificidades,
há também a reclassificação
dos cargos com a valorização
nas mais diversas áreas. Um
exemplo é o novo estatuto dos
guardas civis municipais, já
aprovado, e ainda dos seguranças patrimoniais, que está em
tramitação na Câmara.
“Desde o início do trabalho

utilizamos o choque de gestão para acertar as contas da
cidade e mesmo com todas
as dificuldades que ainda passamos conseguimos fazer este
acordo. É uma grande vitória
para a categoria, prova disso
é a aprovação da proposta em
assembleia do Sindserv de forma quase unânime”, concluiu o
prefeito Paulo Serra.

Polo Petroquímico lança campanha contra balões
O Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande
ABC (COFIP ABC) e o Plano de
Auxílio Mútuo Capuava (PAM
Capuava) lançam a campanha
de conscientização “Balões:
Perigo e Crime”, cujo foco
é alertar para os perigos da
soltura de balões, bem como
incentivar a população a denunciar a ação criminosa.
A campanha será realizada

entre os meses de junho e
julho, quando as ocorrências
tendem aumentar em função
das festas juninas e dos jogos
da Copa do Mundo. “Todos
precisam entender que soltar
balão não é meramente uma
brincadeira, mas uma ação criminosa, que coloca a comunidade em risco”, afirma Luiz Sarno,
coordenador do PAM Capuava.
Uma das novidades des-

ta edição é a divulgação de
um vídeo animado nas redes
sociais. Com duração de 40
segundos, o filme faz o alerta
de maneira leve e figurativa.
Além da animação, disponível
na internet (https://youtu.be/
j8DAIZAT05s), a campanha conta com a distribuição de folhetos
informativos e a realização de
oficinas em escolas públicas
da região, com o apoio dos

departamentos de Defesa Civil
das prefeituras de Mauá, Santo
André e Ribeirão Pires.
Historicamente, o principal
risco externo às plantas industriais do Polo Petroquímico é
a queda de balões, que tem
indicador mensal, controlado
pelo PAM, desde 2001. Para
evitar incêndios e explosões,
os brigadistas do PAM monitoram o céu 24 horas por dia

CRIMES AMBIENTAIS Desde 13 de fevereiro de
1998, fabricar, comercializar,
transportar ou soltar balões
são ações criminosas, passíveis de punição, que pode
chegar a três anos de detenção, conforme a lei federal
9.605 (Lei de Crimes Ambientais). Para fazer denúncia, ligar
para o Disque Denúncia (181)
ou para a Polícia Militar (190).

Lombalgia: causas, prevenção e tratamento

Zig-Zag
Disque ajustes e
consertos de roupas

ATENDIMENTO
2ª a 6ª das
08 às 18 horas
Sábado das
08 às 13 horas

Barra simples,
original, italiana e a mão
Ajustes e reparos em geral

Rua Santo Antonio, 257
Centro - São Caetano
Telefone: 4226-4842
Com estacionamento
para clientes

Muitas pessoas confundem
qualquer dor nas costas com
lombalgia. Mas será que existem mesmo diferenças entre
ambas? E a dor cervical??
Dores na região lombar são
cada vez mais frequentes, e
afetam não somente pessoas
com idade mais avançada. O
público mais jovem (incluindo crianças e adolescentes)
também manifesta queixas

recorrentes nos consultórios
médicos. Mas nem toda dor
nas costas implica na existência de um problema mais
grave na região. A lombalgia
normalmente requer maior
atenção e acarreta sintomas
que sem o tratamento correto
podem ser permanentes, prejudicando a qualidade de vida
do paciente.
Causas e características da
lombalgia: Existem diferentes
fatores desencadeantes da
lombalgia.Contudo, a questão
postural está entre os principais fatores de risco. Hábitos
incorretos de postura ao deitar,
sentar ou realizar qualquer atividade do dia-a-dia, no trabalho
e lazer podem acarretar em
malefícios à coluna. Mas outros
fatores também podem ser
apontados como causas para o
desenvolvimento da lombalgia.
É o caso de inflamações/infecções; hérnias de disco, artrose

ou escorregamento de vértebra; sedentarismo; obesidade;
fatores genéticos; envelhecimento e até questões emocionais. Pacientes que não dão a
devida atenção ao tratamento
podem prolongar os sintomas,
além da má evolução a longo
prazo de uma afecção ainda em
estágio inicial, cursando com
um diagnóstico tardio e em
algumas vezes sendo responsável pela falha do tratamento
conservador, sendo indicado
procedimento cirúrgico.
90% da populaçã terá pelo
menos uma crise de lombalgia
na vida: Independentemente
da duração da dor o indicado
é ,ao surgimento dos sintomas, que a pessoa procure
um especialista para avaliar a
gravidade do problema e iniciar
o tratamento. Alguns sinais de
alerta devem ser notados pelos
pacientes , devendo procurar o
médico especialista para avalia-

ção com maior urgência. Entre
elas temos: irradiação para
pernas e bracos, alterações na
bexiga com perda ou retenção
de urina, perda de força nos
membros, febre medida no
termômetro acima de 38ºC
associada ao quadro de dor
coluna lombar/cervical/dorsal,
falha ao tratamento conservador, após uso de medicação,
repouso, além de fisioterapia/
acupuntura, perda de peso importante no ultimo mês injustificável, sem alteração da dieta e
do ritmo de atividades diárias.
Tratando a lombalgia: O
tratamento será sempre multidisciplinar, associando medicamentos sintomáticos.
Devendo ser coordenado
pelo seu médico ortopedista,
de preferência especializados
em afecções da coluna lombar.
Tratamento realizado de forma
adequada pelo paciente pode
trazer resultados importantes

em sua qualidade de vida,
dispensando necessidade de
tratamento cirúrgico na grande
maioria dos casos, portanto...
Previna-se: Adote uma boa
postura em qualquer situação,
pratique exercícios físicos regularmente; evite o fumo; procure manter uma alimentação
equilibrada e saudável; nunca
pratique atividades físicas sem
orientação profissional e em
caso de manutenção dos sintomas procure imediatamente o
seu médico ortopedista.
Dr. Gustavo Bisson
Ortopedia e Traumatologia
CRM: 151542
SP-RQE: 69072
Clínica Azzi
Alameda Terracota, 250
CJ 304 - Cerâmica
4224-2000
www.clinicaazzi.com.br

Corrida e Caminhada contra o Câncer de Mama
Especialista no tratamento do câncer de mama e
hospital com a maior demanda dessa especialidade na
cidade de São Paulo, o IBCC
(Instituto Brasileiro de Controle do Câncer) realiza no
próximo dia 30 de setembro,
a partir das 7h, no Campo
de Marte, a 57ª edição da
Corrida e Caminhada contra
o Câncer de Mama.
Organizado pela Life Marketing Esportivo e com o
apoio da Prefeitura de São

Paulo, o evento terá os percursos de corrida de 5km e
10 km e caminhada de 3km
para mulheres e homens. No
total serão disponibilizadas
sete mil inscrições que podem
ser realizadas pelo site www.
corridaibcc.com.br.
A corrida ganha a atenção
da sociedade para a causa da
prevenção e detecção precoce da doença, que pode ser
curada em mais de 90% dos
casos se diagnosticada em
fase inicial. Este ano, a corrida

abre o calendário de ações
da campanha Outubro Rosa,
que será realizada pelo hospital que tem como uma das
principais especialidades oncológicas o câncer de mama.
Os valores líquidos arrecadados pela Corrida serão
revertidos para a Campanha
“O Câncer de Mama no Alvo
da Moda”, cuja marca pertence ao CFDA Foundation nos
EUA. O IBCC detém os direitos
exclusivos de uso da marca no
Brasil desde 1995.

IBCC

Edição 2018 será realizada no dia 30 de setembro
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Atrizes renomadas estreiam no longa
"Oito Mulheres e Um Segredo"
Filme recicla história da franquia, com ótimo elenco
Divulgação

Bandas e
Fanfarras

FPMSCS

Recém-saída da prisão, Debbie Ocean (Sandra Bullock) planeja executar o assalto do século em pleno Met Gala, em Nova York
Fanfarra do Externato

Tradicionais e enraizadas
entre as atrações culturais
do município, as Bandas
e Fanfarras são o tema da
exposição virtual de junho
da Fundação Pró-Memória
disponível no site da instituição (www.fpm.org.br).
Retratando diversos momentos históricos, Ao som
das Bandas e Fanfarras traz
em mais de 20 fotos recordações dos diversos conjuntos
existentes na cidade.
A fanfarra é uma corporação com instrumentos
de metais sem o recurso de
pistos (válvulas nas cornetas
que aumentam as possibilidades sonoras do grupo),
chamados de instrumentos
simples. Em geral, possui
mais instrumentos de percussão e alguns de sopro.
A banda marcial contém instrumentos da família dos
metais, e utiliza os recursos
dos pistos. Todas as bandas,
marciais e fanfarras, ao se
apresentarem, são obrigadas,
por lei, a terem o pavilhão
cívico, composto pela bandeira nacional, do município,
estandartes e guarda de honra. São Caetano conta com
seis bandas marciais, uma
banda musical de marcha e
14 fanfarras. A Banda Marcial Yolanda Ascêncio, tem o
título de Campeã Estadual de
Bandas e Fanfarras, em 2012.

Talismã
Etéreo
O Sesc São Caetano recebe a intervenção artística
“Talismã Etéreo”, que ficará
exposta até 30 de Junho de
segunda a sexta das 9:00 às
21:30, sábados e feriados,
das 9:00 às 17:30, esse trabalho faz parte do projeto
“Arte Ocupa” , onde abre
espaço para artistas da região do ABC apresentarem
suas obras que ocupam a
parede da unidade. A obra
tem como inspiração os
símbolos de proteção hindus
e budistas, desconstruídos
e ressignificados, pela cosmovisão da artista Bruna
Marassato, que recria uma
teia simbólica e semântica
ampliada a partir dos atributos e léxico imagético dessas
filosofias místicas orientais.
O Sesc São Caetano fica
na Rua Piauí, 554.

As bandidas vestem Prada.
E Burberry, Dolce & Gabbana,
Givenchy, Valentino e Vivienne
Westwood. Joias, só da Cartier.
Um assalto ao baile de gala
do Metropolitan, o episódio
no centro do enredo de "Oito
Mulheres e um Segredo", que
estreia nos cinemas, pede esse

figurino e divas que lutam sem
descer do salto agulha.
Toda a trama gira em torno
do momento em que elas tentam driblar o olhar indiscreto
de seguranças e câmeras de
circuito fechado para roubar um
colar de diamantes avaliado em
milhões de dólares do pescoço

Santo André tem
espetáculo de balé

de uma celebridade em pleno
jantar – uma longa comédia de
erros com uma queda deslumbrada pela tríade glamour, luxo
e riqueza. O plano envolve uma
bela jovem na mira dos paparazzi, uma estilista decadente e
a réplica perfeita da joia alvo do
assalto na noite mais badalada

do establishment da moda.
"Esses filmes têm um senso de
estilo, uma certa arrogância.
Isso faz parte da alegria da coisa", diz Cate Blanchett, uma das
atrizes da gangue, na galeria do
museu americano, que serviu
de cenário do longa. "Mas não
é um desfile de moda. Essas são

as roupas que as personagens
usariam.". No elenco Sandra
Bullock (Debbie Ocean), Cate
Blanchett (Lou), Rihanna (Nine
Ball), Mindy Kaling (Amita),
Awkwafina (Constance), Helena
Bonham Carter (Rose), Anne
Hathaway(Daphne Kluger) e
Sarah Paulson (Tammy).

Madero inaugura segundo
restaurante em São Caetano
Divulgação

Divulgação

Balé Alice no País das Maravilhas

Na terça-feira (12 de junho)
às 20 horas, o Teatro Municipal
de Santo André receberá as
integrantes do Ballet Aramaçan
para o espetáculo Alice no País
das Maravilhas, com direção de
Sílvia Sitta. Os ingressos estarão
à venda na bilheteria do local
uma hora antes do evento.
As bailarinas prometem
apresentar um excelente espetáculo, haja vista que no início de
maio, conquistaram o segundo
lugar do Prêmio Jorge Peña, realizado pelo Oca Festivais, em São
Paulo. A coreografia premiada
foi Absolem (jazz conjunto), da

coreógrafa Camila Dias.
No ano passado, o grupo foi
contemplado com algumas premiações. No Festival de Dança
Vida ao Corpo, as coreografias
Potência (jazz) da coreógrafa
Camila Dias ficou em primeiro
lugar e Força na Peruca (jazz), do
coreógrafo João Vecker, levou o
prêmio especial do festival. Anteriormente, a coreografia Força
na Peruca também ganhou o primeiro lugar na modalidade jazz
avançado e João Vecker levou o
prêmio de coreógrafo revelação
durante o festival de dança New
Fast, em Campos do Jordão.

Núcleo de Convivência Menino Jesus recebeu a doação de inauguração

Recém-inaugurado em São
Caetano, o Madero Container
Nazaret abriu suas portas dando as boas-vindas à comunidade local com um almoço beneficente em prol das crianças do
Núcleo de Convivência Menino
Jesus. Na ocasião, foram doados R$ 8.290,00 para a instituição, que cuida de 130 crianças
e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social.
A ação é tradicional na rede,
que beneficia, em todas as
novas unidades do país, instituições locais, como forma de
agradecimento e comemoração

Paranapiacaba terá 1ª Feira Vegana
A Vila de Paranapiacaba recebe neste sábado (9) e domingo (10), das 11h às 17h, a 1ª
Feira Vegana. Além da comercialização de produtos, estão
previstas série de atividades
gratuitas, que serão realizadas
no Galpão das Oficinas, na rua
da Estação, s/n, na Parte Baixa.
O público poderá acompanhar palestras sobre veganismo,
planejamento de uma vida mais
sustentável, comunidades ecológicas e ecobairros. Também
estão previstas oficinas sobre
segurança alimentar, agentes

de mudança, permacultura,
horta urbana e construção de
composteiras domésticas.
No fim de semana, a vila
ferroviária de Santo André
oferece outros atrativos aos
visitantes. A novidade é a
Rota da Madeira, com 34 km
é o novo percurso e pode ser
percorrido a pé ou de bicicleta.
É possível ainda visitar os museus que resgatam a história
da ferrovia, além de trilhas em
meio à Mata Atlântica. No antigo mercado, das 10h às 17h,
os visitantes também poderão

conferir a tradicional Feira do
Cambuci, com produtos elaborados com o fruto típico da
Mata Atlântica.
A 1ª Feira Vegana de Paranapiacaba é organizada pela
Vegnice Eventos Veganos Emerson e Priscila Gopi e integra a programação do Junho
Verde 2018, uma realização da
Secretaria de Meio Ambiente
da Prefeitura de Santo André.
Mais informações sobre a
programação no site: https://
junhoverde2018.wixsite.com/
mesdomeioambiente.

à chegada da marca. “Essa doação vai proporcionar ao Núcleo
comprar alimentos, materiais
para as atividades, pagar contas
importantes como luz e água. É
com esse tipo de ajuda da sociedade civil que conseguimos
manter tantas crianças”, diz
José Edson Alves, coordenador
administrativo do Núcleo.
O quinto restaurante da
rede no ABCD paulista está
localizado em um dos mais
tradicionais bairros da cidade,
o Barcelona. A unidade ocupa
um terreno de 1.430 metros
quadrados, com 270 metros de

área construída e capacidade
para 124 pessoas.
Restaurantes no ABC - O
Madero chegou com tudo ao
ABC. Nos últimos 12 meses a
região recebeu quatro restaurantes – Madero Steak House
São Caetano, Madero Container
Santo André, Imigrantes Km 35
e o Kennedy, os dois últimos em
São Bernardo do Campo.
Serviço Madero Container
Nazaret - Horário de funcionamento: de segunda a domingo,
das 11h30 às 23h. Endereço:
Avenida Nazaret, 323 - Bairro
Barcelona - São Caetano do Sul
Alex Cavanha/PSA

Vila de Paranapiacaba oferece vários atrativos

ABC, 08
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Morando confirma agenda com ministro
Alexandre de Moraes para o Grande ABC
Prefeito e ministro do STF firmaram compromisso para encontro com prefeitos no Consórcio

Chácara
Silvestre
recebe
exposição
A Quadrilha do Alameda
Glória, uma das mais antigas
de São Bernardo, completa 60
anos mantendo viva a manifestação do folclore brasileiro nas
festas juninas. Para celebrar
as seis décadas de história, a
Prefeitura de São Bernardo
promove, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude, a exposição “60 anos da
Quadrilha Junina do Alameda
Glória”, na Chácara Silvestre
(Avenida Wallace Simonsen,
1.800. Nova Petrópolis). A
abertura da exposição será
nesta sexta-feira (08/06), às
14h. A visitação ocorre até 31
de julho, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.
Idealizada pelos pesquisadores pesquisadores Maria
Valéria Rodrigues e Laércio
Costa Nunes, com curadoria
de Jorge Magyar, chefe da
Seção de Memória da Secretaria de Cultura e Juventude,
em parceria com o Centro
de Referência das Culturas
Populares, a mostra contará
com fotografias, figurinos e
adereços da quadrilha junina,
além de exibição de vídeos
com depoimentos e histórias
do grupo. O clube está localizado na Príncipe Humberto,
315, na Vila Duzzi.

Em agenda oficial em Brasília, na quarta-feira (06/06),
o prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, realizou
audiência no Ministério do Supremo Tribunal Federal (STF),
com o ministro Alexandre de
Moraes, em que se firmou uma
agenda pública na região do
Grande ABC no mês de agosto.
O ministro do STF confirmou sua participação em dois
momentos. Em um encontro
com os demais prefeitos da
região no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e também
como um dos palestrantes na
semana jurídica da Faculdade
de Direito de São Bernardo,
autarquia municipal. O prefeito
de São Bernardo levou o convite ao ministro em solicitação
da direção da Faculdade, sob
coordenação de Rodrigo Gago.
O ministro, que é amigo
de longa data de Morando,
atendeu de imediato à solicitação. “A vinda do ministro
será fundamental, uma vez
que os demais prefeitos terão
a chance de abordar sobre
questões importantes que têm

Carlos Moura/SCO/STF

Subprocurador Frederico Augusto Pereira, ministro Alexandre de Moraes e prefeito Orlando Morando

sido debatidas no STF. Além
disso, sua palestra na Faculdade
contribuirá de maneira rica”,
destacou o prefeito Orlando
Morando, também presidente
do Consórcio Intermunicipal
do Grande ABC. A agenda foi
acompanhada pelo subprocura-

dor do município, Frederico Augusto Pereira, que foi aluno do
atual ministro na universidade.
Confirmada a agenda, esta
será a primeira vez que o ministro do STF vai realizar agenda
oficial pelo Grande ABC. Moraes está à frente do ministério

desde março de 2017, sucedendo Teori Zavascki (morto em
janeiro de 2017).
O prefeito Orlando Morando esteve durante esta quarta-feira em outras audiências em
Brasília, abordando assuntos
relevantes para São Bernar-

do. “Temos seguido de perto
todas as pautas e convênios
que se referem a nossa cidade, bem como toda a nossa
região. Firmar esta agenda
com o ministro Alexandre de
Moraes contribui bastante”,
acrescentou o prefeito.
Gabriel Inamine

Campanha contra a
Influenza é prorrogada
até 15 de junho
A Prefeitura
de São
Bernarpuérperas,
indígenas,
Bairros
Paulicéia
e Jordanópolis
vão receber
coletaidosos e
do, por meio da secretaria de professores – doentes crônicos
Saúde, anunciou a prorroga- não entram neste total. Dos
ção da campanha de vacinação grupos prioritários, idosos e
contra o vírus da Influenza professores apresentam mepara até o dia 15 de junho. A lhor adesão no município, com
medida atende à orientação cobertura de 85,5% e 81,4%,
do Ministério da Saúde para respectivamente.
municípios de todo o País. A
De acordo com o Ministério
meta para São Bernardo é atin- da Saúde, após o fim da campagir 90% de cada público pre- nha, caso haja disponibilidade
ferencial, totalizando 164.814 de vacinas nos estados e munipessoas entre crianças de seis cípios, a vacinação poderá ser
meses a cinco anos, trabalha- ampliada para crianças de cinco
dores da saúde, gestantes, a nove anos de idade e adultos

Meta é vacinar 90% do público preferencial

de 50 a 59 anos.
Serviço - Para se vacinar,
basta comparecer em uma das
34 Unidades Básicas de Saúde
(UBS) do município e apresentar um documento com foto

e a carteirinha. As crianças
devem estar acompanhadas
por pais ou responsáveis. Já
os portadores de doenças
crônicas também devem apresentar um laudo médico. O

horário de funcionamento das
UBSs é das 8h às 17h. Confira
a lista de endereços: http://
www.saobernardo.sp.gov.br/
onde-ficam-as-unidades-de-saude-ubss

