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A Prefeitura de São Bernardo do Campo anunciou, por
meio da Secretaria de Saúde,
novos investimentos para o
Hospital Pronto Socorro Central
(HPSC). Trata-se de um novo
centro de imagem.

Para estimular outras empresas, comerciantes e prestadores de serviços a se associarem, a Aciscs apresenta
diversos serviços entregues aos
associados. Walter Estevam Júnior preside a entidade (foto).
Pág. 04

Em Missão Impossível Efeito Fallout, Ethan Hunt (Tom
Cruise), sua equipe do IMF e
também na companhia de aliados conhecidos, estão em uma
corrida contra o tempo depois
que uma missão dá errado.
Pág. 08

carla morando e fabio palacio

Pág. 06

Dobrada renova candidaturas
para deputados no Grande ABC
Em dois eventos com grande apoio popular nesta
semana, foram lançadas as pré-candidaturas de Fabio Palacio (PSD), para deputado federal, e de Carla
Morando (PSDB), para deputada estadual. A dupla
contará com o apoio do prefeito de São Bernardo do
Campo, Orlando Morando (PSDB). "Eu não tenho
medo de grandes desafios”, disse Fabio Palacio
durante o anúncio da sua pré-candidatura em um
buffet em São Caetano. "Me comprometo a desenvolver um trabalho pela população que mais
precisa no Grande ABC", entoou Carla. Página 2

Serviço de transporte
coletivo com vans reduz
tempo de viagem

Câmara de São Caetano
homenageia Arthur Zanetti
CMSCS

Para oferecer mais conforto e agilidade aos usuários do
Transporte Coletivo, a Prefeitura de São Bernardo do Campo
apresentou, na quarta-feira, dia 25, no Jardim Limpão, o novo
serviço com vans que operam em linhas expressas. Tanto o
Jardim Limpão como a Vila São Pedro e o Areião serão ligados
por linhas expressas com o centro da cidade. Página 8
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Presidente da Câmara Pio Mielo, Arthur Zanetti e prefeito José Auricchio

A Câmara de São Caetano do Sul, juntamente com as homenagens que correspondem ao aniversário da cidade, entregou título de Cidadão Emérito ao ginasta Arthur Zanetti. Página 3
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ABC Político

Thiago Auricchio garante
apoio de 200 lideranças
Pré-candidato a deputado
estadual, o filho do prefeito
José Auricchio Júnior (PSDB),
Thiago Auricchio (PR), reuniu
lideranças políticas de São Caetano do Sul, em tradicional buffet da cidade, na última quarta-feira (25/7). Na oportunidade,
foram traçadas estratégias da
campanha de Thiago, que fará
dobrada com o deputado federal
Alex Manente (PPS). Destaque
para a presença de 14 vereadores da base de sustentação
do prefeito no Legislativo, que
apoiarão a dupla nas eleições de
outubro próximo.

Divulgação

Presidente da Câmara Pio Mielo fez uso da palavra

Ato reuniu mais de 500 pessoas

Fabio Palacio é pré-candidato
a deputado federal

Fotos: Divulgação

Público lotou buffet em São Caetano do Sul para acompanhar o lançamento

Orlando Morando declarou apoio para Fabio Palacio

Ex-secretário executivo do
Consórcio Intermunicipal fez o
anúncio na noite desta terça-feira (24), ao lado de Orlando
Morando (PSDB), Luiz Zacarias
(PTB), e das social-democratas
Alda Marco Antonio e Edir Sales.
Sob uma plataforma de
trabalho que visa proporcionar
a São Caetano e a toda a região
do Grande ABC a representatividade junto ao Governo Federal, foi oficializada, na noite
desta terça-feira (24/07), a pré-candidatura de Fabio Palacio,
pelo Partido Social Democrático
(PSD), a deputado federal.
O ato reuniu centenas de
apoiadores em um buffet de São
Caetano do Sul, que entoaram o
discurso de Fabio por um projeto
amplo, alinhado aos anseios de
toda a sociedade da região. O
evento teve a presença de Orlando Morando (PSDB), prefeito
de São Bernardo, Luiz Zacarias
(PTB), vice-prefeito de Santo

Fabio: "Eu não tenho medo de grandes desafios”

André, e Alda Marco Antonio
(PSD), representante da executiva nacional do pessedista.
O pré-candidato falou da
importância para o Grande
ABC de ter um representante
no Congresso Nacional. “Não
podemos reduzir a nossa eleição a uma batalha política. As
pessoas a quem nós queremos
representar têm famílias, têm
sonhos, têm desejos, e é para
elas que nós temos que trabalhar. Mais que a vitória de um
grupo político, tem que ser a
vitória de uma sociedade, de
uma cidade, do Grande ABC.
Eu não tenho medo de grandes
desafios”, enfatizou Palacio.
Logo após as considerações
iniciais do pré-candidato, Alda
Marco Antonio, representante
da executiva nacional do PSD,
ressaltou a expressiva participação das mulheres na reunião
e pontuou a fala comentando a
força com que nasce a candida-
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Carla Morando é
anunciada pré-candidata
a deputada estadual

tura de Palacio, e que, na sua
análise, será vitoriosa.
FORTALECIMENTO - Já Orlando Morando (PSDB) revelou
aos presentes que a escolha
pela pré-candidatura ao pleito nacional foi feita de forma
convicta e consciente por Fabio
Palacio, tendo seu apoio político incondicional. Na ocasião,
Morando também lembrou
a contribuição de Palacio no
Consórcio do Grande ABC.
“Fabio abriu o escritório do
Consórcio em Brasília para que
os prefeitos pudessem melhorar seu trânsito no Congresso
Nacional”, afirmou o prefeito de
São Bernardo do Campo.
“Sempre acompanhei de perto o trabalho dele, ao longo de
todos estes anos ele se mantém
'ficha-limpa'”, a afirmação partiu
de Nadir Simões Felipe, promotora de eventos, que fez questão
de chegar cedo para garantir seu
lugar nas primeiras cadeiras.

Para ela, o social-democrata
é um dos poucos candidatos de
quem não se pode falar nada,
dada a sua idoneidade. “Ele
sempre trabalhou pelo povo
e por nós, em São Caetano do
Sul, precisamos dessa representação nacional, por isso
que o nosso candidato é Fabio
Palacio”, concluiu Nadir Felipe.
MAIS APOIO - O evento
foi prestigiado também por
importantes representantes
do povo e de instituições da
sociedade civil, dentre os quais,
os vereadores Edir Sales (PSD),
Cesar Oliva e Ubiratan Figueiredo da ONG (ambos do PR),
Sidão da Padaria (MDB), e os ex
-vereadores Roberto do Proerd
(MDB) e Jorge Salgado (PTB),
além de Aparecido Inácio da
Silva – Cidão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Caetano do Sul, Adilson Dias,
presidente da OAB, Pr. Mario
Pereira da Silva, entre outros.

Sob um discurso prioritário de trabalho forte
por todas as classes da sociedade de São Bernardo
e região do Grande ABC, a
primeira-dama da cidade,
Carla Morando, foi anunciada na noite de quinta-feira
(26/07) como pré-candidata
à deputada estadual do PSDB,
na eleição de outubro. O ato
ocorreu nas dependências de
um Hotel no município, que
recebeu um público de aproximadamente 500 pessoas,
entre apoiadores, correligionários, amigos e familiares.
Na mesa oficial, Carla teve
o apoio do marido e prefeito
de São Bernardo, Orlando
Morando, do prefeito de São
Paulo, Bruno Covas, das primeiras-damas Ana Carolina
Barreto Serra (Santo André),
Flávia Dotto (Ribeirão Pires),
do vice-prefeito Marcelo
Lima, de sua esposa, Rosangela Lima, do presidente
municipal do PSDB, Fernando
Leça, e do presidente da Câmara, Pery Cartola.
Com a palavra, Carla contou que nunca esteve à frente de um projeto político,
mas que sempre se engajou
nas campanhas do marido
e buscou estar atenta às
demandas e anseios da sociedade. "Sempre participei
com muito empenho. Agora,
o momento pediu o meu
nome. Sou grata a todos que
se manifestaram e aviso que
não sou de fugir de desafios
e me comprometo a desenvolver um trabalho pela população que mais precisa em
São Bernardo e na região do
Grande ABC", entoou Carla.
O prefeito Orlando Morando detalhou que formatação em torno do anúncio
de Carla como pré-candidata
foi construído aos poucos,
recebendo inúmeros apoios
após o seu trabalho frente ao
Fundo Social de Solidariedade no município, entre janeiro de 2017 e abril deste ano.
"O trabalho que a Carla
fez à frente do Fundo foi
destacado em São Bernardo.
Buscou parcerias, ajudou entidades, organizou a maior
campanha do Agasalho da
história do município, arrecando 138 mil peças. Desde
que iniciei na vida pública
carrego comigo um aprendizado de disciplina pelo trabalho, ensinado pelos meus
pais. E, na política, pode
se trabalhar bem e ajudar
muito", destacou Morando.
ENDOSSO - Nos últimos
meses, o apoio em torno
de um pré-projeto liderado
por Carla recebeu adesões
de peso dentro do PSDB,
como parte importante da
estrutura partidária, que

tem Geraldo Alckmin, como
pré-candidato à presidência
da República, João Doria,
como pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Mara Gabrilli e Ricardo
Trípoli, como pré-candidatos
ao Senado. Nesta quarta-feira, foi a vez dos vereadores
da base aliada, que de forma
inédita, convidaram Carla
para um almoço e pediram
que se lançasse como pré-candidata a estadual.
"Eu não poderia deixar
de estar aqui. Me manifestei na imprensa, que a Carla
precisava estar neste projeto. Hoje venho aqui reforçar
a importância disso. Este
é o primeiro compromisso
político que faço fora da
Capital, depois que assumi
a Prefeitura, em abril. É
muito importante para a
nossa sociedade uma representante como a Carla",
discorreu o prefeito de São
Paulo, Bruno Covas.
HISTÓRICO - A primeira-dama de São Bernardo,
Carla Sardano Morando, tem
43 anos, é natural de São
Caetano do Sul. Formou-se
em Fisioterapia, mas atualmente administra o próprio
negócio e presidiu o Fundo
Social de Solidariedade (FSS)
da cidade, de março de 2017
a abril de 2018.É mãe de
Orlandinho, de 10 anos e a
Antonella, 8 anos.
Conheceu o marido, Orlando Morando, quando começou a frequentar o supermercado da família Morando.
De lá pra cá, foram 5 anos de
namoro e este ano completaram 11 anos de casados.
Como fisioterapeuta,
Carla realizou por cinco
anos um trabalho em São
Bernardo do Campo com
mulheres mastectomizadas
no CAISM e Hospital Mário
Covas e teve a oportunidade de desenvolver também
uma cartilha de orientação a
pacientes pós-mastectomia
e gestantes, distribuída à população no serviço público.
Seu legado deixado, à
frente do Fundo Social, foi
de resgatar e desenvolver
projetos sociais para melhorar a qualidade de vida dos
segmentos mais carentes da
população, principalmente
na realização de programas
e ações que visam o resgate
da autoestima e da dignidade humana por meio da
qualificação profissional.
Destacam-se a maior Campanha do Agasalho da história
de São Bernardo, com arrecadação recorde de mais de
138 mil peças e a criação da
parceria com empresas privadas, por meio do programa
“Adote uma Entidade”.
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Sessão Solene na Câmara
homenageia Arthur Zanetti
Iniciativa da homenagem ao ginasta partiu do ex-vereador Gersio Sartori

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

Inovando em sua tradicional sessão solene, a Câmara
de São Caetano, juntamente
com as homenagens que correspondem ao aniversário da
cidade, entregou dia 26, título
de Cidadão Emérito ao ginasta
Arthur Zanetti, uma iniciativa
do ex-presidente da Casa Gersio Sartori.
Em seu discurso de agradecimento, Zanetti, que treina
em São Caetano desde quando começou na ginástica, aos
sete anos, relembrou suas
conquistas, agradecendo a cidade pelo apoio e ressaltando
o esforço que o município faz
para dar o máximo ao cidadão.
“Para mim, é uma alegria receber essa homenagem, não
somente por tudo o que fiz
pela cidade e pelo que a cidade faz por mim, mas por tudo
o que São Caetano faz pela
ginástica e pelos moradores”,
disse o atleta.
Atualmente, o grande objetivo de Zanetti é conseguir
uma medalha nas Olimpíadas
de Tóquio. Caso consiga este
feito, será o primeiro atleta
da história da ginástica a
conseguir três medalhas em
olimpíadas nas argolas.
Segundo o presidente da
Casa, vereador Pio Mielo, é
uma honra para o município

Divulgação

Beto Vidoski, Pio Mielo, Arthur Zanetti, José Auricchio e Maurício Fernandes

ter Zanetti como atleta, pois
ele não somente defende
a bandeira de São Caetano
pelo mundo, mas também
reconhece em São Caetano a
sua cidade de origem. “Com
o consenso dos vereadores,
nós inovamos nessa sessão,
compartilhando a mais alta
honraria da Câmara a um cidadão de destaque”, afirmou Pio.
Ainda na sessão solene,
receberam homenagens o

Ginasta Arthur Zanetti posa com seus familiares após as homenagens

prefeito, José Auricchio Junior,
o vice-prefeito, Beto Vidoski,
a primeira-dama e presidente

do Fundo Social do município,
Denise Auricchio, a mãe de
Arthur Zanetti, Roseane Na-

barrete Zanetti, e a esposa do
presidente da Casa, Caroline
Ive Senna Manfrim Mielo.

Presidente da Câmara
de São Caetano do Sul

São
Caetano
do
Sul:
141 anos de uma história de luta,
conquista, desenvolvimento
e progresso.
Parabéns a todos que fazem
parte da vida desta cidade.

Gersio Sartori
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Associação Comercial e Industrial
amplia ações para os associados
Aciscs completou 80 anos e oferece diversos serviços para seus sócios

Shopping
sorteia Jeep
Compass no
Dia dos Pais
Comprar o presente para
o Dia dos Pais no ParkShoppingSãoCaetano será especial. Entre os dias 01 e 12/08,
a cada R$ 350 em compras
nas lojas participantes, o
cliente recebe um cupom
para concorrer a um Jeep
Compass Sport e um vale
viagem no valor de R$ 50 mil.
Os clientes que realizarem
suas compras ou trocas de
segunda a quinta-feira, exceto feriados, terão direito a
cupons em dobro. Além disso,
quem cadastrar suas notas
fiscais no APP ParkShoppingSãoCaetano ou no APP Prizor,
que podem ser baixados gratuitamente no Play Store e
App Store, também recebe
cupons em dobro, neste caso,
o benefício valerá para qualquer dia da semana, basta o
cliente cadastrar suas notas
de onde estiver e retornar
ao shopping para imprimir
seus cupons e depositá-los
na urna. Os clientes que utilizarem o aplicativo contarão
com um tablet exclusivo para
impressão dos cupons no
Posto de Trocas, localizado
na Praça de Eventos, Piso São
Caetano – L1, proporcionando
assim mais comodidade.
O regulamento completo
da promoção poderá ser
conferido no site www.parkshoppingsaocaetano.com.br.
Com 218 lojas, o ParkShoppingSãoCaetano tem
opções de presentes para
todos os estilos de pais, além
de restaurantes ideais para
comemorar a data com um almoço ou jantar especial, entre
eles: Outback, America, Viena, The Fifties, Andiamo, Little
Tokyo, Si Señor, Maremonti
Trattoria e Pizza, L´Entrecôte
de Paris e Madero SteakHouse, além de outras diversas
opções gastronômicas.

A Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São
Caetano do Sul) tem trabalhado nesses 80 anos para
fomentar a economia da
cidade, assim como aumentar o volume de negócios de
toda a cadeia do comércio,
serviços e indústria. Para
isso a atual gestão, presidida
por Walter Estevam Junior,
promove palestras, cursos de
aperfeiçoamento, campanhas
promocionais, consultas de
crédito (Boa Vista) além de
criar parcerias entre os mais
diversos setores.
"Os Núcleos da Aciscs
(Contadores, Empreendedoras, Advogados, Ação Social,
Comercial, Imobiliárias...)
promovem encontros com
profissionais de áreas específicas para tirar dúvidas e trocar
experiências de trabalho colaborando no desenvolvimento
econômico da cidade", disse
Estevam Junior.
Para estimular outras empresas, comerciantes e prestadores de serviços a se associarem, a Aciscs apresenta alguns
dos serviços entregues aos
associados.
Mais informações pelo telefone 2888-3400.
1 - Cooperativa de Crédito
- A Cooperativa de Crédito Sicoob, com unidade na sede da

Divulgação

Walter Estevam Júnior preside a entidade que fica na rua Amazonas nº 318 - SCS

Aciscs, tem soluções ágeis para
otimizar operações financeiras
com taxas de juros atrativas.
2 - Serviço de Proteção ao
Crédito - Associados contam
com mais segurança na hora de
vender a prazo, isso porque, a
Aciscs tem parceria com a Boa
Vista que fornece relatórios
atualizados sobre a situação do
CPF ou CNPJ com apontamentos de negativação.
3 - Certificado Digital - Garantir ao associado soluções e

ótimas condições para obtenção do certificado digital.
4 - Sebrae - Sempre pensando à frente de seu tempo,
a Aciscs busca os melhores
parceiros para celebrar cursos
em sua sede e, para isso, conta

com o apoio do Sebrae.
5 - Plano de Saúde - Com o
objetivo de garantir aos associados serviços de qualidade,
a Aciscs fechou parceria com
a Celtic, gestora de benefícios.
Desta forma passa a oferecer

Parabéns
SÃO CAETANO
DO SUL
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planos de saúde, odontológico
e seguros.
6 - Consultoria - Na Aciscs
os associados contam com
diversas assessorias para tirar
dúvidas e também trocar experiências profissionais.
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Tom Cruise voltas às telonas com
Missão Impossível: Efeito Fallout
Chega aos cinemas o sexto filme da franquia
Divulgação

Exposição
Mutações
Antonio Reginaldo Canhoni/FPMSCS

Tom Cruise enfrenta as mais improváveis façanhas na pele do agente Ethan Hunt

Exposição segue até 11/10

A Fundação Pró-Memória de São Caetano por meio
da Pinacoteca Municipal
apresenta a exposição Mutações. A atração faz parte do
calendário de festejos pelo
aniversário de 141 anos do
município. A mostra conta
com o trabalho de nove artistas (Edilaine Brum, Álvaro
Franklin, Gladys Maldaun,
Yasushi Kojima, Leonor Décourt, Antonio Valentim
Lino, Marcia Kikuchi, Nario Barbosa e Sheila Kracoshansky) com expressões e
técnicas, que estimulam a
reflexão subjetiva sobre a
obra de arte, evidenciando
como o contemporâneo
rompe com alguns aspectos
da arte acadêmica e moderna. Um extenso leque
de estilos, perspectivas e
técnicas contemplam essa
exposição, afinal, seguindo o
conceito de Theodore Adorno (1903-1969), a grandeza
de uma obra de arte está
fundamentalmente no seu
caráter ambíguo, que deixa
o espectador decidir sobre
o seu significado.Mutações
tem visitação de 27/7 a 11/10
de segunda a sexta-feira das
9h às 17h e aos sábados das
9h às 13h. Entrada livre e
gratuita. A Pinacoteca fica na
Avenida Dr. Augusto de Toledo, 255. Informações pelo
telefone 4223 4780.

Lá vem ele de novo, o incansável Tom Cruise realizando as
mais improváveis façanhas na
pele do agente Ethan Hunt. O
fato do ator executar suas cenas
de ação, dispensando dublês,
se tornou um diferencial da
franquia Missão Impossível –
nascida nos cinemas quando
Bond, James Bond já estava no
17º longa-metragem –, e assim

as sequências foram se tornando cada vez mais complexas,
assumindo o desafio de superar
cada filme anterior.
Neste Missão Impossível
– Efeito Fallout, Ethan precisa mais uma vez lidar com
Solomon Lane (Sean Harris)
e é obrigado a trabalhar em
parceria com o agente especial
da CIA August Walker (Henry

Cavill). Como bom exemplar de
gênero, disputas entre agências
nacionais de espionagem, figuras ambíguas, acerto de contas,
desmascaramento de vilão,
grandes armações, perseguições intermináveis fazem parte
do pacote e são ingredientes
muito bem dosados pelo diretor, que por outro lado sequer
se dá ao trabalho de esconder

antagonistas, não perde tempo
com explicações desnecessárias
e adota como tema a bondade
de seu protagonista.
Ethan, muitas vezes trouxa
de tão prestativo e gentil,
precisa arcar com as consequências de decisões tomadas por excesso de boa
índole – por exemplo, não ter
matado o vilão quando teve

oportunidade –, enquanto é
atormentado por lembranças
dolorosas de sua esposa, Julia
(Michelle Monaghan), que
o público não vê desde Protocolo Fantasma. Reflete-se
sobre escolhas e a decisão
entre uma vida conhecida ou
milhões anônimas é drama
recorrente no filme. Fonte:
www.adorocinema.com.br.

São Bernardo: 4 Amigos no Teatro Lauro Gomes
Os comediantes Thiago
Ventura, Dihh Lopes, Marcio
Donato e Afonso Padilha, são
amigos de longa data, e se juntam para realizar este espetáculo de Stand Up Comedy, de cara
limpa, sem adereços e sempre
com um convidado diferente e
de referência no mercado.
Os 4 se revezam no palco
por cerca de 15 minutos cada,
contando suas melhores observações do cotidiano e no final
do espetáculo se reúnem no palco para contar assuntos pessoais
um dos outros demonstrando o
porquê são tão amigos.
Com estilos diferentes,
cada um com suas particularidades, o show "4 Amigos"
tem todos os ingredientes que
contagiam a plateia, trazendo

problemas particulares para
arrancar boas risadas.
Serviço: 4 Amigos - 28 de
Julho | Sábado às 18h00 e
20h00 | Duração: 70 min. Teatro Lauro Gomes- Av. Helena
Jacquey, 171 - São Bernardo.
INTEIRA - R$ 70,00 + R$ 11,90
de taxa de serviço. MEIA - R$
35,00 + R$ 5,95 de taxa de
serviço. Estudantes: apresentar carteirinha de estudante
dentro da validade + RG. Aposentados, pessoas acima de
60 anos, Professores da rede
pública. (apresentar holerith).
Vendas: www.bilheteriaexpress.com.br. CA Produções:
2093-3176/4368-3483. Classificação: 14 anos. PROMOCIONAL - R$ 35,00 + R$ 5,95
de taxa de serviço.

Amigos e comediantes fazem show em São Bernardo

leia Mais notícias no site do jornal da região

www.jregiao.com.br
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No aniversário de 141 anos, construímos o
nosso presente para São Caetano do Sul.

A Multiplan e o ParkShoppingSãoCaetano vão
presentear a cidade com um local perfeito para o lazer
completo dos moradores. É o Parque Espaço Cerâmica
Tom Jobim — uma grande área verde, pensada em
cada detalhe para a diversão das crianças, para o
passeio com o pet ou para um simples bate-papo.
Além de uma academia ao ar livre, área coberta para
eventos e piquenique, labirinto, pista para caminhada,
Wi-Fi, som ambiente e muito mais.

INAUGURAÇÃO

29 de julho
11h
Espaço Cerâmica

Parabéns, São Caetano do Sul!

Nossa essência é você.
parkshoppingsaocaetano

AF-PRK-0139-18_Anuncio_Aniversário_JDR_296x520.indd 1

pssaocaetano | www.parkshoppingsaocaetano.com. br
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Prefeitura de São Bernardo
moderniza exames de imagem
Novos equipamentos de raio-x, tomografia e ultrassom foram instalados no PS Central
A Prefeitura de São Bernardo anunciou, por meio da
Secretaria de Saúde, novos
investimentos para o Hospital
Pronto Socorro Central (HPSC),
localizado na Rua Secondo
Modolin, 490, Centro. Trata-se
de um novo centro de imagem,
que foi inaugurado dia 24/07,
com equipamentos de raio-x,
ultrassonografia e tomografia.
A mudança do serviço faz
parte de um novo modelo adotado pela Administração em relação aos exames de imagem. A
Prefeitura substituiu a empresa
responsável e formalizou um
novo contrato. Além de reduzir
custos, o município passa a ter
melhor qualidade no serviço.
“Estamos investindo e melhorando a qualidade dos procedimentos de imagem. Ao
firmamos este novo contrato,
iremos economizar cerca de
R$ 700 mil ao ano. Além disso, moderniza o serviço, com
novos equipamentos, proporcionando assim um melhor
atendimento à população”,
explicou Morando.
Já o secretário de Saúde,
Dr. Geraldo Reple, apontou a

Feira de
Adoção de
Cães e Gatos

Evento acontece nesse domingo

Com o intuito de impulsionar a adoção consciente, a Prefeitura de São
Bernardo organiza neste
domingo (29/07), por meio
do Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ), a Feira de
Adoção de Cães e Gatos. O
evento ocorrerá na Rua de
Lazer, organizada na Avenida Prestes Maia, das 9h às
13h. Para realizar a adoção,
é necessário ser maior de
18 anos, RG, comprovante
de endereço, guia, coleira
e caixa de transporte para
levar o bichinho para casa. É
totalmente gratuito.
Grande parte dos bichinhos disponíveis para a adoção são filhotes de cães e gatos, com 3 a 4 meses. Todos
os animais que podem ser
adotados estão vacinados e
castrados. “Quem opta por
adotar um bichinho de estimação tem de ter em mente
a posse responsável, pensando em manter o bem-estar
do animal. Disponibilizando
água, ração, abrigo e cuidados veterinários quando
houver necessidade”, afirma
Francisco Sarti Junior, chefe
de Divisão do CCZ.
Além dessa edição, é
possível adotar os bichinhos
no CCZ, que fica na Rua Dr.
Rudge Ramos, 1740, Rudge Ramos. O atendimento
ocorre de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h. Mais
informações pelos telefones
(11) 4365-3349, 4367-3306
e 4368-8153 ou pelo e-mail
ccz@saobernardo.sp.gov.br.

ARESM

Gabriel Inamine

Serão realizados por mês, cerca de 12.900 exames

qualidade dos equipamentos.
“Antigamente, os exames de
tomografia levavam em média
de 5 a 10 minutos para ter uma
resolução. Hoje, segundos após
o paciente entrar na máquina,
o médico já consegue analisar
as imagens, com mais nitidez
e qualidade. Além de diminuir

Começam as obras
do corredor Rotary

o tempo do procedimento,
teremos diagnósticos mais
precisos”, salientou.
No novo setor de imagens,
serão realizados cerca 12.900
exames por mês, sendo 10 mil
raio-x, 600 ultrassonografias e
2.300 tomografias. Todos os
procedimentos serão realiza-

dos por técnicos de radiologia,
que irão se revezar a cada
plantão. O espaço terá funcionamento 24 horas por dia.
Investimentos - Recentemente, a Prefeitura também
ampliou os serviços para os
exames de ultrassonografia.
Agora, os atendimentos tam-

bém estão sendo realizados na
Policlínica Alvarenga, localizado
na Estrada dos Alvarengas,
1.211, no bairro do Alvarenga.
Cerca de 80 procedimentos são
realizados por dia, na unidade
de Saúde. Anteriormente, estes
procedimentos eram realizados
apenas na Policlínica Centro.

Novo serviço de transporte coletivo
com vans reduz tempo de viagem
Gabriel Inamine/PMSBC

Gabriel Inamine/PMSBC

Outros seis corredores estão em execução na cidade

O prefeito Orlando Morando assinou dia 23, a ordem de
serviço que autoriza a construção do Corredor Rotary. Com
investimento de cerca de R$
17 milhões, e com extensão
aproximada de 2,4 Km, com
prazo de conclusão em 24
meses, essa via exclusiva compreenderá a Praça Miguel Etchenique, em frente ao hipermercado Walmart, passando
pela Avenida Rotary, Avenida
Luiz Pequini e Rua dos Vianas,
até o limite de Santo André.
“O objetivo é mudar a vida
das pessoas que utilizam o
transporte público, criando
uma via exclusiva para os ônibus e com veículos melhores”,
afirmou o chefe do Executivo.
Esse corredor será cons-

Associação Recreativa e
Esportiva dos Servidores
Municipais de São Caetano
O melhor da festa é
estar aqui todos os dias
trabalhando, fazendo
amigos, dividindo o mesmo
sonho de fazermos juntos
esta cidade melhor.
Parabéns, São Caetano
pelo seu 141º aniversário.

rubens do dae - Presidente da ARESM

truído em conjunto aos Corredores Leste-Oeste e São
Pedro. Esta obra compreende
três etapas: da Avenida Rotary até o Viaduto da Praça
dos Bombeiros (inserido no
Corredor Leste-Oeste), com
cerca de 700m de extensão.
A segunda parte será iniciada
na Avenida Luiz Pequini a partir do Viaduto da Praça dos
Bombeiros (Corredor Leste-Oeste) até o Corredor São
Pedro, junto ao projeto de urbanização nas proximidades
do Saracantan/Colina, com
cerca de 750m de extensão.
O último trecho compreende
a Rua dos Vianas a partir do
Corredor São Pedro até o
limite com Santo André, com
cerca de 950m de extensão.

Prefeito Orlando apresentou nova modalidade no Jardim Limpão

Para oferecer mais conforto e
agilidade aos usuários do Transporte Coletivo, a Prefeitura de
São Bernardo apresentou, dia
25, no Jardim Limpão, o novo
serviço com vans que operam
em linhas expressas. O ato contou com a presença do prefeito
Orlando Morando, do presidente
da ETCSBC, Ademir Silvestre, da
diretora-executiva da SBC Trans,
Milena Braga Romano, vereadores, autoridades e moradores.
Tanto o Jardim Limpão como
a Vila São Pedro e o Areião serão
ligados por linhas expressas com
o centro da cidade, sendo o seu
ponto final na Avenida Aldino
Pinotti. Os veículos, com capacidade para até 20 passageiros, reforçarão as linhas que já operam
nessas localidades, melhorando

Feliz Aniversário!
Transportar todos os dias as
pessoas que fazem o progresso desta
cidade é o nosso maior orgulho.

a oferta de Transporte Coletivo,
especialmente nos horários de
pico. As vans deverão fazer a
viagem na metade do tempo
em relação ao transporte regular. Esses veículos vão rodar
dentro do período de operação das linhas convencionais.
O preço da tarifa é o mesmo
cobrado nos demais ônibus. As
vans contam com o validador
de cartão e com o Sistema de
Identificação Biométrica Facial.
O prefeito Orlando Morando enfatizou a importância
dessa inovação no Transporte
Coletivo. “Por que estamos
investindo neste tipo de transporte? Porque é função da
Prefeitura, juntamente com a
concessionária, oferecer um
serviço de qualidade aos muní-

cipes. Sabemos das dificuldades
enfrentadas pelos veículos de
médio e grande porte para
circular na região, pois há ruas
muito estreitas, o que dificulta
a operação”, afirmou o prefeito.
Ampliação - A atual gestão
tem investido na melhoria do
Transporte Coletivo. Já entregou
75 novos ônibus e mais 30 serão
integrados à frota até o final deste ano. Os usuários do Sistema
de Transporte Coletivo também
contam com o aplicativo PARTIU
SBC, que permite ao usuário
monitorar a linha a ser utilizada e horário. Sete corredores
exclusivos estão com obras em
andamento - Leste-Oeste, Rudge Ramos, Alvarenga, Castelo
Branco, Estrada Galvão Bueno e
São Pedro, bem como o Rotary.

“Parabéns, São Caetano do Sul!
Que nestes 141 anos façamos uma
reflexão de nossa história, repleta de
conquistas e crescimento, para
nos inspirarmos para os próximos anos”.

Parabéns, São Caetano do Sul!

VIPE - VIAÇÃO PADRE EUSTÁQUIO LTDA
Central de Atendimento - 3296-1800
www.vpadreeustaquio.com.br

Iliomar
darronqui

