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Prefeitura de São Bernardo lança novo aplicativo
para desburocratizar serviços
municipais e facilitar vida
dos municípes. O app está
disponível na App Store e no
Google Play.

O candidato a deputado
federal Fabio Palacio (PSD), que
esteve à frente da Secretaria
Executiva do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, fez
um balanço sobre as conquistas
do órgão para a região.
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O Parque Central, localizado
no bairro Paraíso, recebe neste
domingo (26) a feira de adoção
“Eu amo, eu adoto”,das 10h às
15h. No evento, os visitantes
também poderão levar seus cães
e gatos para serem imunizados.
Pág. 04

Parque Chiquinho será reaberto
neste domingo em São Caetano
Neste domingo (26/08),
a população de São Caetano ganha mais uma área de
lazer revitalizada: o Parque
Catarina Scarparo D’Agostini,
conhecido como Chiquinho.
A entrega do espaço de cara
nova será feita a partir das
10h30. O parque fica na Rua
Serafim Carlos, 414, Bairro
Oswaldo Cruz.
Com uma série de melhorias, incluindo a reforma
do lago e a instalação de
novos equipamentos, o
Chiquinho estava em obras
desde maio deste ano. O
investimento foi da ordem
de R$ 280 mil.

Melhorias - Uma complexa reforma foi efetuada
no lago para solucionar o
problema do vazamento. Ele
foi totalmente concretado
e o tanque, impermeabilizado, ganhou pintura em
azul. Antes da transferência
dos peixes e tartarugas ao
local, foi feito o controle químico (pH) e de oxigenação
da água. Foi realizada uma
revisão geral na hidráulica,
águas pluviais e na parte de
esgoto de todo o parque. A
iluminação foi toda trocada,
ampliada (inclusive nas ilhas
do lago), ganhando em luminosidade e economia. As três

cascatas do parque (duas no
lago) foram recuperadas e
estão em funcionamento. A
cascata independente agora
tem refletor de LED com
luzes coloridas. As alamedas
para passeio de pedestres
receberam drenagem para
não acumular poças. O túnel
de acesso, a partir do Espaço Verde Chico Mendes,
ganhou nova iluminação e
piso asfáltico. A Sesurb realizou ainda a construção de
rampas e bancos nos quiosques, inseriu pedriscos na
área de passeio e areia em
toda a área do Chiquinho.
Página 3

São Bernardo empresta
viaturas para GCM de Mauá
O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, sancionou nesta quinta-feira (23/08)
a lei que autoriza a cessão,
em modelo de comodato,
de conjunto de dez viaturas
ociosas pertencentes à reserva
operacional da Guarda Civil
Municipal (GCM) ao município
de Mauá. A entrega dos veículos aconteceu em cerimônia
realizada no estacionamento
do Paço, com presença da
prefeita da cidade vizinha,
Alaíde Damo, da ex-deputada
estadual, Vanessa Damo, e dos
secretários de Segurança de
ambos os municípios.
A iniciativa tem como objetivo minimizar os efeitos da
retirada de circulação de ao
menos sete veículos da Guarda
do município vizinho, como
desdobramento do estado de

Omar Matsumoto/PMSBC

Prefeito Orlando Morando oficializou comodato

calamidade financeira decretado em julho passado pelo
governo mauaense. A cessão
engloba veículos usados,
provenientes da frota própria
da municipalidade, que atual-

mente não são utilizadas pela
corporação de São Bernardo.
A GCM da cidade dispõe hoje
de 50 viaturas novas, além de
cinco modelos reserva, por
meio de contrato de locação.

Pág. 04

Divulgação

Lago passou por reforma para conter os vazamentos

Festa Italiana encerra no fim de
semana com show de Agnaldo Rayol
A 26ª Festa Italiana de São
Caetano chega ao seu último
final de semana com a participação de Agnaldo Rayol no
show de encerramento. O cantor sobe ao palco no domingo
(26/08), às 20h30. O festejo
acontece aos arredores da Paróquia São Caetano, na Praça
Comendador Ermelino Matarazzo, Bairro Fundação, com o
melhor da música italiana e da
gastronomia. A festa começa a
partir das 18h, no sábado e no
domingo (25 e 26/08).
No sábado, Fred Rovella
sobe ao palco em dois momentos: às 18h30, em apresentação solo, e às 20h30, acompanhado do Ballet Tarantela e da
Banda Bella Itália com o show
“Festival São Remo”. O Ballet
da Escola de Bailado “Laura
Thomé” e o Ballet Sandra Ama-

Divulgação/PMSCS

Último final de semana da festa italiama

ral se apresentam às 21h10.
Domingo é a vez de Agnaldo
Rayol se apresenta, às 20h30.
Abrindo a noite (18h), entram
em cena Élcio Júlio & Ballet
Folclórico. Em seguida (19h),

Mario Pastori, Fred Rovella e
Banda Bella Itália comandam a
encenação da ópera “Barbieri
de Sevilha” com a performance do Ballet Tarantella e do
Ballet Folclórico.
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ABC Político

Mandato de Paulo Maluf
é cassado pela Câmara
Divulgação

Fabio Palacio é candidato a deputado federal

Maluf cumpre prisão domiciliar

Pio Mielo cria Pacote de Melhorias
O vereador e presidente da
Câmara Municipal de São Caetano, professor Pio Mielo (MDB),
apresentou um pacote de ações
e medidas que visam melhorar
a qualidade de vida, bem-estar
e segurança dos alunos, professores e funcionários da USCS,
assim como dos moradores da
região, nas mais diversas áreas:
Segurança Pública, Iluminação
Pública, Transporte Público Urbano, Revitalização Urbana e
Recapeamento Asfáltico.
Entre as indicações e requerimentos solicitados para
o Campus Conceição, Campus
Barcelona e Campus Centro
estão: rondas intensivas e ostensivas da Guarda Civil Municipal
e Batalhão da Polícia Militar
Metropolitano; substituição das
atuais lâmpadas pela iluminação

Pio Mielo é presidente da Câmara de São Caetano do Sul

com LED; alteração do itinerário
do transporte público urbano,
aproximando a parada de ônibus
da Universidade; revitalização
e recapeamento asfáltico das
vias que compreendem a Rua
Conceição, a Avenida Goiás e a
Rua Santo Antônio.
Segundo Pio Mielo, a USCS
chega aos 50 anos fortalecida,
como uma referência na região
e crescendo de forma responsável. Os desafios, no entanto,
seguem presentes. “Garantir
qualidade de vida, bem-estar e
segurança aos alunos, professores e funcionários da Universidade e ao mesmo tempo aos
moradores da região definem o
ambiente educativo, de forma a
contemplar todos os aspectos
necessários a boa formação de
seus alunos, explicou.

Ubiratan Figueiredo solicita desconto no IPTU
O Projeto de Lei de nº 3646,
intitulado Programa de Certificação Sustentável em Edificações
- IPTU Verde, proposto pelo
vereador Ubiratan Figueiredo
da ONG (PR), de São Caetano, e
que aguarda votação da Câmara
Municipal, pretende incentivar
ações e práticas sustentáveis
destinadas a redução do consumo de recursos naturais e dos
impactos ambientais, por meio
do abatimento de parte do imposto (IPTU) para construções
que adotem medidas descritas
na propositura. De acordo com o
projeto, a certificação é opcional
e aplicável aos novos empreen-

dimentos de uso residencial,
comercial e institucional a serem
construídos ou aos já existentes,
que passarão por reforma ou
ampliação. Segundo o autor da
proposta, a intenção é “garantir
o desenvolvimento da cidade
de forma ordenada e, principalmente, sustentável”. Entre as
principais medidas propostas
que viabilizam o abatimento
do tributo, estão consumo de
água, uso de água proveniente
de captações superficiais, manejo de resíduos sólidos, área
verde permeável, arborização,
uso de materiais sustentáveis,
entre outras ações.

Ubiratan quer incentivar redução de impacto ambiental

Carla Morando defende AME para São Bernardo
Está entre as propostas da
candidata à deputada estadual,
Carla Morando (PSDB), apresentada em agenda pública com
comerciantes, dia 22, a vinda
de um Ambulatório Médico de
Especialidades (AME) para São
Bernardo. Por ser um equipamento moderno, que oferece
consultas, exames e em alguns
casos até cirurgias no mesmo local, proporciona maior eficiência
no tratamento dos pacientes.
Formada em fisioterapia,
Carla defende a rapidez no
diagnóstico. "Trabalhei com
mulheres mastectomizadas,
vitimas de câncer, durante
muitos anos, e sei da importância da descoberta precoce para
a cura desta e de outras doenças. Um AME em nossa cidade
contribuirá para a melhoria
da qualidade dos serviços de
Saúde oferecidos em São Bernardo", declarou a candidata.
A instalação dos AMEs é
definida após avaliação técnica da demanda por aten-

dimentos ambulatoriais na
rede pública de Saúde de cada
região. Em Santo André, o equipamento existe desde 2010,
mas já está com a capacidade
máxima de funcionamento. São
Bernardo tem cerca de um milhão de habitantes, argumentos
que a postulante utilizará para
defender a nova unidade.
"O custeio da construção
e manutenção fica a cargo
do Estado, sem onerar os
cofres públicos. Pela Lei, 15%
do orçamento devem ser
destinados à Saúde. Hoje, a
Administração investe 26%
e ainda assim há muito que
se melhorar", justificou. Os
AMEs são unidades de alta
resolutividade, são ambulatórios que possuem centro
cirúrgico e hospital dia para
pequenas e médias cirurgias.
O objetivo dessas unidades é
proporcionar atendimento de
forma próxima ao cidadão,
atendendo à necessidade regional nos problemas de saúde
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O candidato a deputado
federal Fabio Palacio (PSD),
que esteve à frente da Secretaria Executiva do Consórcio
Intermunicipal do Grande
ABC por 15 meses, fez um
balanço positivo das conquistas do órgão para a região
durante sua gestão.
“Foi um grande aprendizado. Conheci detalhadamente
as peculiaridades de cada
município do Grande ABC, o
que cada cidade tem e o que
precisa. Esse conhecimento
adquirido e a vontade de
querer fazer mais pela nossa
região foi um dos motivos
que me levou a ser candidato
a deputado federal”, conta.
Uma das frentes que Fabio Palacio vai defender no
Congresso Nacional para o
Grande ABC é a redução dos
impostos e a retomada dos
empregos. Segundo Palacio, é possível a redução de
impostos tornando o Estado mais leve, enxugando a
máquina pública, cortando
regalias e combatendo a
corrupção. Ubiratan“Fazendo
essa economia vamos conseguir diminuir os impostos
para os empresários, com
isso eles voltam a contratar
e diminuímos o número de
desempregados”.
Alguns projetos coordenados por Fabio Palacio no
Consórcio Intermunicipal
do Grande ABC: coordenou
o lançamento do Centro de
Gerenciamento de Emergências, uma central de monitoramento do tempo e
chuvas na região, além do
APP homônimo que serve de
alerta para a população da
região para chuvas intensas,
alagamentos e congestionamentos; inaugurou o campo
de tiro do Método Giraldi no
Centro de Treinamento da
Guarda Civil Municipal, o que
possibilitou a capacitação
de GCMs para tiro defensivo na preservação da vida.
Acompanhou 21 projetos de
mobilidade liberados pelo

Departamento de Mobilidade
Urbana, do Ministério das
Cidades; conseguiu junto ao
Governo do Estado a limpeza
de 19 piscinões.Coordenou o
acordo de cooperação entre
o Grande ABC e a cidade de
Turim, na Itália, por meio da
União Europeia, que deve
resultar no Centro de Controle Operacional nas áreas
de transporte e mobilidade,
que vai dar maior agilidade
no trânsito das cidades do
ABC. Os recursos aplicados
serão do Fundo Europeu de
Investimentos, sem custo
algum para os municípios;
buscou apoio financeiro do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação para aquisição de
radiocomunicadores digitais
para GCMs e Samu; retomada
do Gabinete Metropolitano
de Gestão Estratégica de Segurança Pública junto a Secretaria Estadual de Segurança
Pública; retomada das discussões com Governo do Estado
para construção do Piscinão
Jaboticabal, na divisa de São
Caetano e São Paulo; solicitação junto a Secretária Estadual de Segurança Pública da
renovação da frota das GCMs
e convênio para armas e munições; em nome do Consórcio,
apresentou proposta para a
Distribuição Descentralizada
de Medicamentos de alto custo. A proposta já foi aprovada
pelo Governo do Estado e só
falta ser implementada pelo
novo governador; unificação
de Alíquotas do Imposto Sobre
Serviço (ISS); Foi o responsável
pela implantação da sub-sede
do Consórcio Intermunicipal
do Grande ABC em Brasília,
que tem como finalidade
buscar recursos e dar andamento em projetos junto ao
Governo Federal, como os
radiocomunicadores junto
ao Ministério da Comunicação, entre outros. solicitou
recursos para adequação de
projetos da região da Linha
18 – Bronze do Metrô;

Vereador Jander Lira
cobra bolsas de estudos

Carla Morando durante caminhada pelo comércio

que não podem ser plenamente
diagnosticados ou orientados
na rede básica, pela sua complexidade, mas que não precisam de internação hospitalar
ou atendimento urgente.
Carla Morando - Carla Morando nasceu em São Caetano,
tem 43 anos. Casada há 11 anos
com Orlando Morando, é mãe
de Orlandinho e Antonella. Car-

la formou-se em fisioterapia e
por cinco anos trabalhou com
mulheres que enfrentaram
o câncer de mama, trabalho
esse realizado no Centro de
Atenção Integral à Saúde da
Mulher e no Hospital Mário
Covas. Também realizou projeto com as gestantes, no serviço
público. A saúde da mulher é
uma de suas bandeiras.

Em seu discurso na tribuna da Câmara de Vereadores,
o Professor Jander Lira (Progressistas) lembrou que o
Prefeito, em sua campanha
eleitoral, prometeu ampliar a
quantidade de bolsas de estudos. Jander lembrou a todos
desse caso quando discursava
sobre as funções do Legislativo, que além de fiscalizar e
propor novas leis, a oposição
tem o papel de cobrar o governo de suas campanhas.
O vereador afirmou que
o atual prefeito, em um
vídeo de sua campanha
eleitoral, prometeu ampliar
a quantidade de bolsas de

estudos para moradores da
cidade poderem estudar na
Universidade de São Caetano do Sul - USCS, mas na
realidade diminuiu.
Em seu pronunciamento
o vereador Jander assegurou que eram mais de 1.600
bolsas de estudo oferecidas
pelo governo passado e agora
neste ano foram apenas 200
estudantes atendidos. "Tem
muito estudante da USCS
trancando, abandonando o
curso por sua família não ter
condição de pagar a mensalidade, depois da bolsa não
ser renovada", concluiu o Vereador Professor Jander Lira.
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A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados declarou,
nesta quarta-feira, a perda do
mandato do deputado Paulo
Maluf (PP-SP). Condenado
pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) pelo crime de lavagem
de dinheiro a 7 anos, 9 meses
e 10 dias de prisão, Maluf também foi condenado à perda do
mandato. Não cabe recurso da
decisão. O deputado Junji Abe
(MDB-SP), que é o suplente de
Maluf, já estava em exercício
desde que o parlamentar havia
sido afastado do mandato.

Fabio Palacio faz balanço
de sua gestão no Consórcio
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Parque Chiquinho será
entregue neste domingo
O parque fica na Rua Serafim Carlos, 414, Bairro Oswaldo Cruz

A Delamare
tem solução

Dr. Eduardo Albuquerque

Entra ano, sai ano e a questão da Almirante Delamare
continua muito séria e preocupante. As ditas soluções para
inibir a criminalidade e os meliantes, como policiamento e
instalação de câmeras, tem se
mostrado, dia após dia, pouco
efetivas. Aliás, equipamentos
esses que são danificados, regularmente, pelos próprios bandidos. Chega de enxugar gelo. O
que precisa ser feito, além no
reforço do policiamento, é um
trabalho social, tendo em vista
a visível desigualdade naquela
região. Faltam creches, incentivo ao esporte e uma atuação
para conscientizar e combater
as drogas. Quando há incentivo na educação e no esporte,
as chances de uma criança
entrar para a criminalidade é
infinitamente menor.
Como dar esse passo importante? Através da escolha
de deputados estaduais e federais que conheçam nossa
região e essa problemática.
Só assim teremos mais facilidade em conseguir emendas
parlamentares e, finalmente,
resolver a situação.

DISQUE
DENÚNCIA
181
SIGILO ABSOLUTO

Neste domingo (26/08), a
população de São Caetano ganha mais uma área de lazer totalmente revitalizada: o Parque
Catarina Scarparo D’Agostini,
conhecido como Chiquinho. A
entrega do espaço de cara nova
será feita a partir das 10h30. O
parque fica na Rua Serafim Carlos, 414, Bairro Oswaldo Cruz.
Com uma série de melhorias, incluindo a reforma do
lago e a instalação de novos
equipamentos, o Chiquinho
estava em obras desde maio
deste ano. Graças ao trabalho
ininterrupto da Prefeitura, por
meio da Secretaria de Serviços
Urbanos (Sesurb), a entrega das
obras de revitalização será feita
dentro do prazo, previsto para o
final de agosto. O investimento
foi da ordem de R$ 280 mil.
Melhorias - Uma complexa
reforma foi efetuada no lago para
solucionar o problema do vazamento. Ele foi totalmente concretado e o tanque, impermeabilizado, ganhou pintura em azul.
Antes da transferência dos peixes
e tartarugas ao local, foi feito o
controle químico (pH) e de oxigenação da água. Foi realizada uma
revisão geral na hidráulica, águas

Robson de Almeida

Chiquinho estava em obras desde maio deste ano

pluviais e na parte de esgoto de
todo o parque. A iluminação foi
toda trocada, ampliada (inclusive
nas ilhas do lago), ganhando em
luminosidade e economia. As três
cascatas do parque (duas no lago)
foram recuperadas e estão em
pleno funcionamento. A cascata
independente agora tem refletor
de LED com luzes coloridas.

As alamedas para passeio de
pedestres receberam drenagem
para não acumular poças. O túnel de acesso, a partir do Espaço
Verde Chico Mendes, ganhou
nova iluminação e piso asfáltico.
A Sesurb realizou ainda a construção de rampas e bancos nos
quiosques, inseriu pedriscos na
área de passeio e areia em toda

São Caetano elege
Miss e Mister 3ª Idade

a área do Chiquinho.
Reformado, o espaço canino
ganhou bebedouros para os
pets. Pensando na segurança
dos animais, ele foi dividido em
dois: um para cães pequenos e
outro para os de grande porte.
Há também duas áreas para a
prática de slackline (esporte de
equilíbrio sobre uma fita elás-

Câmara de São Caetano doa
equipamentos à Prefeitura

Divulgação?PMSCS

Vencedores: Paulo Luiz Zucatto e Marlene Vasconcelos de Lira

O clima da Era Disco tomou
conta do concurso que elegeu
o novo casal Miss e Mister
Terceira Idade de São Caetano.
Marlene Vasconcelos de Lira
e Paulo Luiz Zucatto foram
consagrados como vencedores
e representarão a cidade na
etapa estadual, em novembro.
As faixas de Miss e Mister
Simpatia foram para Maria José
Gomes e Álvaro Blanco Dias;
o posto de 1ª Princesa ficou
com Irene de Souza e Álvaro
Blanco Dias somou o prêmio
de 1º Príncipe; Maria Aparecida

Petenlinkar e Eduardo Kutka
terminaram a noite como 2ª
Princesa e 2º Príncipe. A organização é da Coordenadoria
Municipal da Terceira Idade da
Prefeitura de São Caetano.
Emocionada, a Miss Terceira Idade 2018, Marlene
Vasconcelos de Lira, 67 anos,
resumiu a noite como um conto de fadas. “Estou realizada.
Concorri em outros anos e
agora consegui!”, vibrou. “É
uma realização”, resumiu o
Mister Paulo Luiz Zucatto, 73,
residente no Jd. São Caetano.

tica esticada entre dois pontos
fixos). Coube ao Saesa (Sistema
de Água, Esgoto e Saneamento
Ambiental) a recuperação da
área verde e do paisagismo do
parque. Entre as ações realizadas pela autarquia, foram
efetuadas a troca do gramado
e a jardinagem, com o plantio
de espécies nativas.

Divulgação/CMSCS

Na Câmara foram substituídas cerca de 3 mil lâmpadas fluorescentes por 2,2 mil de tecnologia em LED

A Câmara de São Caetano
do oficializou a entrega de mais
de 2.500 itens referentes ao
sistema de iluminação do Legislativo, dentre eles, lâmpadas,
reatores, sensores e holofotes,
à Secretaria de Serviços Urbanos
da Prefeitura, para que os artigos
sejam utilizados em reparos e
manutenção das escolas municipais e sede dos Patrulheiros
Mirins. O ato foi oficializado pelo
presidente da Câmara, Pio Mielo
(MDB), que fez entrega simbólica
a Iliomar Darronqui, secretário
da pasta no Executivo.

“Desta forma, também contribuímos para que alguns prédios públicos tenham rapidez em
sua manutenção, fato que garante melhor infraestrutura desses
espaços e, certamente, serviço
público mais eficiente”, resumiu
o presidente do Legislativo.
Na Câmara, foram substituídas cerca de 3 mil lâmpadas
fluorescentes por 2,2 mil de
tecnologia em LED – luminárias
também foram trocadas. O
investimento na infraestrutura
do edifício Prefeito Oswaldo
Samuel Massei também já

contou com a emissão do Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), um dos prédios
públicos da cidade a contar com
a chancela de segurança.
Eficiência Energética - O
edifício, que abriga a Câmara de
Vereadores, está com nova iluminação, agora com lâmpadas
de tecnologia LED, com maior
durabilidade e mais econômicas. Este é o início do programa
de Eficiência Energética e Sustentabilidade da Casa de Leis,
que pretende reduzir a conta
de energia elétrica em até 50%.

CLÍNICA MÉDICA
MULTIDISCIPLINAR

Médica Responsável
Dra. Gisele de Brito Azzi
CRM 105251

NUTROLOGIA
NUTRIÇÃO
ENDOCRINOLOGIA
EXAME DE BIOIMPEDÂNCIA
CARDIOLOGIA
ATENDIMENTO PARTICULAR,
DERMATOLOGIA
Convênios EMPRESAS E AOS
&
ORTOPEDIA
Particular
PRINCIPAIS CONVÊNIOS
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
Espaço Cerâmica - (011) 4224-2000
www.clinicaazzi.com.br
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Santo André realiza mutirão
com crianças da rede municipal
Iniciativa realizada em parceria com Rotary vai distribuir óculos gratuitamente

Moradores de
São Bernardo
ganham novo
aplicativo
Gabriel Inamine

Prefeito apresentou app

A Prefeitura de São Bernardo dá mais um importante passo rumo à desburocratização ao lançar o
aplicativo “São Bernardo na
Palma na Mão”. Desenvolvido pelo Departamento de
Tecnologia da Informação
(DTI), ligado à Secretaria de
Administração e Inovação,
sem custos para os cofres
públicos, o app está disponível na App Store e no Google Play. O evento ocorreu
nesta terça-feira (21/08), na
Biblioteca Monteiro Lobato,
no Centro, e contou com a
presença do prefeito Orlando Morando, do secretário
de Administração e Inovação, Pedro Pinheiro, demais
secretários e autoridades.
“Esse aplicativo foi desenvolvido com o objetivo de
facilitar a vida das pessoas.
Em pleno século XXI não faz
sentido ir a um balcão pedir
por serviços simples como a
emissão de uma certidão. Infelizmente, o serviço público ainda peca em burocratizar e precisa avançar. Isso
mostra o quanto o Poder
Público é importante e pode
fazer a diferença”, afirmou o
chefe do Executivo.
Entre os serviços disponíveis no “São Bernardo
na Palma da Mão” estão o
agendamento para as cinco
unidades do Atende Bem,
emissão de certidões, geração de código de barras
para pagamentos e parcelamento de débitos, emissão
de segunda via do IPTU e
alteração cadastral (endereço, telefone e e-mail), consulta de multas e emissão
de segunda via, acompanhamento de cupons e dos
ganhadores do Nota 1000,
acesso ao jornal Notícias
do Município, entre outros.
“A tecnologia é um poderoso instrumento para
aproximar o cidadão do Serviço Público, facilitando a
sua vida, desburocratizando
os serviços da Prefeitura e
dando mais conforto. Esse
aplicativo foi desenvolvido
pelo pelos servidores que
trabalham no nosso DTI,
sem custo para a Administração”, disse o secretário
de Administração e Inovação, Pedro Pinheiro.

Cerca de 330 estudantes
da rede municipal de ensino
de Santo André passaram por
consulta com oftalmologista e
realizaram exames gratuitos no
primeiro mutirão do programa
Educando com Visão deste ano,
que aconteceu no Centro de
Especialidades I. Fruto de uma
parceria entre a Prefeitura e o
Rotary Club Santo André Norte, a iniciativa garante óculos
gratuitos e encaminhamento
para tratamento especializado
para as crianças.
Ao todo serão realizados
três mutirões neste ano, nos
quais passarão por consulta
com oftalmologistas e exames
aproximadamente 980 estudantes do primeiro ano do ensino fundamental, que tiveram a
suspeita de que necessitam de
óculos detectada na escola. No
mutirão, depois de passar pelo
médico, os alunos escolhem a
armação preferida para que os
óculos sejam confeccionados.
“Esse projeto vem para ajudar a resolver problemas oftalmológicos que podem impactar
no desenvolvimento do aluno
na escola. Serão realizados mais
dois mutirões de exames e consultas em setembro, e em novembro as crianças receberão os
óculos”, explica o presidente do
Rotary Club Santo André Norte,
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Cerca de 330 crianças realizaram exames

Luiz Antonio Pirola.
A rede municipal de ensino
atende hoje 3.552 estudantes
no primeiro ano e os professores
e equipes gestoras das Emeiefs
(Escolas Municipais de Educação
Infantil e Ensino Fundamental)
recebem treinamento específico para reconhecer as crianças
que devem ser encaminhadas
aos mutirões do programa. A
Secretaria de Educação fornece

transporte e lanche para o aluno
e seu acompanhante.
“Nós observamos um progresso no desenvolvimento da
criança, porque ela começa a
enxergar melhor e entender
as aulas. Às vezes o aluno tem
um desempenho ruim não porque ele quer, mas sim porque
tem dificuldade de visão. Essa
parceria com o Rotary é muito
importante", afirma a secretá-

ria de Educação, Dinah Zekcer.
Desde sua criação, em 2004,
o programa já realizou cerca
de 4 mil exames oftalmológicos e auxiliou na correção de
problemas visuais de aproximadamente 2 mil crianças. O
Rotary Club Santo André Norte
participa de toda a execução
do programa e da aquisição
dos óculos, com os recursos
arrecadados na Festa Alemã.

“Esse é um projeto espetacular porque permite avaliar
cada criança e também disponibiliza os óculos de maneira
gratuita para os alunos, muitos
deles que moram na periferia
da cidade e não teriam condições de comprar”, afirmou
o vice-prefeito e superintendente da Unidade de Assuntos
Institucionais e Comunitários,
Luiz Zacarias.
Gabriel Inamine/PMSBC

Em São Bernardo,
novos ônibus são
entregues à população
tirandovão
do receber
papel coleta
e tornando
Com o objetivo
de melhoBairros Paulicéia
e Jordanópolis
rar o transporte e oferecer realidade. Com a entrega de
mais agilidade e conforto, a hoje, já totalizamos 105 novos
Prefeitura de São Bernardo veículos e oito vans. Estamos
realizou a entrega de novos transformando o transporte
ônibus, no Jardim Represa. Ao coletivo da nossa cidade e ofelongo do mês de agosto, 30 no- recendo è população respeito
vos veículos foram entregues e dignidade”, disse Morando.
à população a fim de benefi- Todos os veículos estão equiciar os moradores da região pados com ar-condicionado,
e do entorno. O evento está televisão, wi-fi, tomadas e
inserido nas comemorações sistema de identificação biodo aniversário de 465 anos métrica facial. Ao todo, R$ 30
da cidade. O prefeito de São milhões foram investidos, pela
Bernardo, Orlando Morando, SBCTrans na transformação
participou da cerimônia de dos modelos de ônibus.
entrega acompanhado do
O presidente da ETCSBC,
presidente da ETCSBC, Ade- Ademir Silvestre, também
mir Silvestre, das diretoras da apontou o trabalho que vem
SBC Trans, Beatriz Setti Braga sendo feito pela administração
e Milena Braga, vereadores para melhorar o Transporte
da base aliada, lideranças do Coletivo. “Hoje é mais um dia
bairro e moradores.
de festa. Estamos colocando
“Essa é mais uma promes- em prática todas as melhorias
sa de governo que estamos que planejamos para a cidade.

Prefeito Orlando Morando entregou total de 30 novos ônibus em agosto

Buscamos sempre inovações, a
fim de melhorar o dia a dia de
quem realmente necessita do
transporte coletivo, e os resultados já podem ser vistos de
perto”, comemorou Silvestre.
Aceitação - Representante
do bairro, Adeílson Arruda
Gazo, agradeceu ao prefeito
por todas as mudanças que vem
sendo realizadas. “Vivemos em
uma região carente e que estava
esquecida. Finalmente, temos

um prefeito que olha pelo bairro
e oferece constantes melhorias.
Estes novos ônibus irão beneficiar muito quem depende de
ônibus para trabalhar. Além disso, todos os problemas do bairro
estão sendo solucionados. Toda a
região está em festa”, disse.
Investimentos - Desde o
início, a gestão do prefeito
Orlando Morando vem apresentando investimentos para
mobilidade urbana. No fim de

Parque Central terá
adoção e vacinação
O Parque Central, localizado
no bairro Paraíso, recebe neste
domingo (26) a feira de adoção
“Eu amo, eu adoto”,das 10h às
15h. Nesta edição haverá uma novidade, por conta do período de
vacinação contra raiva. No evento,
os visitantes também poderão
levar seus cães e gatos para serem
imunizados, gratuitamente.
A campanha de vacinação
animal vai até 30 de agosto.
Além da ação no domingo, os
bairros estão recebendo 120
postos volantes para atendimento local. As informações
estão disponíveis no site da
Prefeitura. Para imunizar, é
importante levar a carteirinha
do animal, caso o dono possua.
É importante que os animais
sejam levados por adultos e que
estejam com coleira e guia para
evitar acidentes com pessoas e

outros bichos. Para os gatos, é
aconselhável levá-los em caixas
de transporte, pois ficam muito
assustados, podendo fugir ou
provocar acidentes.
Os interessados em adotar
devem procurar a tenda azul
do parque. O adotante precisa
ter mais de 18 anos e levar o
comprovante de endereço com
o nome do proprietário, além do
RG e CPF. O adotante passará por
breve entrevista, inclusive com
assinatura do termo de compromisso pela posse responsável.
Aqueles que não conseguirem participar da feira, poderão
procurar o canil/gatil municipal,
tanto para a vacinação como
para adotar animais. A Gerência
de Controle de Zoonoses fica
na rua Igarapava, 239, bairro
Valparaíso. Mais informações,
no telefone 3356-9075.

Pilates

julho, foi implantado o sistema
de vans que ligam por linhas
expressas o Jardim Limpão, a
Vila São Pedro e o Areião com
centro da cidade. Em 2017,
um total de 75 novos ônibus
foram entregues à população. Os usuários do Sistema
de Transporte Coletivo também contam com o aplicativo
PARTIU SBC, que permite o
monitoramento das linhas e o
tempo de espera.

