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O vereador Ramon Ramos
(PDT) foi eleito presidente da
Câmara de São Bernardo do
Campo com 27 dos 28 votos,
unindo de forma inédita na
cidade os vereadores da situação e oposição.

O Hospital de Olhos Dr.
Jaime Tavares, situado no
Bairro Santa Paula, é a primeira unidade hospitalar da
Prefeitura de São Caetano do
Sul a concluir a implantação do
prontuário eletrônico.
Pág. 02

O forro pé de serra irá ditar o ritmo do lançamento da
Entoada Nordestina 2019, no
Espaço Verde Chico Mendes,
em São Caetano. A grande
atração da noite será o show
da banda Rastapé (foto).
Pág. 03

Pág. 03

Pio Mielo é reeleito por unanimidade
presidente da Câmara de São Caetano
O vereador Professor Pio Mielo (MDB)
foi reeleito, por unanimidade com 19 votos,
presidente da Câmara de São Caetano do Sul
para o biênio 2019/2020. A recondução de
Pio foi confirmada pelos parlamentares que
também elegeram os cinco membros da Mesa

CMSCS

Diretora do Legislativo para os próximos dois
anos. Compõem o grupo os vereadores: Edison
Parra (PSB), vice-presidente; Olyntho Voltarelli
(PSDB), primeiro secretário; Marcel Munhoz
(PPS), segundo secretário; e Ricardo Andrejuk
(PSDB), terceiro secretário. Página 3
Arquivo

Chico Bento quer
Hospital do Idoso em
São Caetano do Sul
Em entrevista exclusiva ao Jornal da Região, o vereador
Chico Bento (PP) defendeu a criação do Hospital do Idoso. O
parlamentar alerta para a crescente faixa populacional de
terceira e quarta idades no município. Página 5

Vereador Chico Bento

Vereador Pio Mielo agradeceu a confiança dos vereadores para continuar no comando do Legislativo

Bairro Prosperidade
ganha quinto centro
da terceira idade

ciclofaixa

São Caetano do Sul conta com 9,3
km de vias exclusivas para o passeio
de bicicleta. A prefeitura inaugurou
um novo trecho da Ciclofaixa de
Lazer, que percorre as Avenidas
Goiás e Presidente Kennedy. Página 6

Prefeito José Auricchio discursou durante a inauguração

Os moradores do Bairro
Prosperidade, em São Caetano
do Sul, com idade a partir dos
50 anos, agora tem mais quali-

dade de vida com a inauguração
do Centro Integrado de Saúde
e Educação (Cise) Benedicto
Djalma de Castro. Página 3
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Câmara aprova projetos
em sessões extraordinárias
Em duas sessões extraordinárias foi aprovado projeto da mesa
diretora que autoriza a Casa a
celebrar parceria com a Associação Patrulheiros Mirins de São
Caetano. Também foram aprovados os projetos da prefeitura que
autoriza o Executivo a conceder
contribuição à Fundação do ABC
e a abrir crédito adicional especial,
o que dispõe sobre a criação do
Conselho de Segurança Municipal
e cria o Fundo Municipal de Segurança Pública, e o que autoriza
a prefeitura a repassar valores ao
Fundo Social de Solidariedade do
município, a título de subvenção.

Jander reúne
400 apoiadores em
prestação de contas

Arquivo

Divulgação

Na pauta, a aprovação da parceria com os Patrulheiros Mirins
Vereador Jander Lira prestou conta do mandato

Ramon Ramos é eleito presidente da
Câmara Municipal de São Bernardo
Divulgação

Ramon comandará Legislativo no biênio 2019-2020

Diretora no biênio 2019-2020.
O vereador Ramon Ramos
(PDT) foi eleito presidente
do Legislativo com 27 dos 28
votos, unindo de forma inédi-

e promete caminhar junto ao
Executivo na economia com
os gastos do dinheiro público,
transparência, responsabilidade, ética e uma gestão eficiente voltada essencialmente
para o interesse comum, em
cumprimento ao princípio
democrático.
“Zelarei pelas funções
institucional, fiscalizadora,
legislativa, julgadora e administrativa da nossa Casa.
Atuarei e defenderei os direitos do povo”, disse Ramon
Ramos que aproveitou para
agradecer aos familiares,
amigos, eleitores, munícipes,
assessores, colaboradores,
servidores e demais vereadores que o conduziram à
presidência do Legislativo.

Prefeitura de São Caetano dará isenção
do IPTU a portadores de doenças graves
Foi aprovado na Câmara
de Vereadores o Projeto de
Lei de autoria da Prefeitura
que concede isenção do
p a ga m e n to d o I m p o sto
Predial e Territorial Urbano
(IPTU) a moradores de São
Caetano que estejam em situação de vulnerabilidade
social em decorrência de
doenças graves. A isenção
vale para os proprietários ou
cônjuges que sejam acometidos de doenças de natureza
grave ou incuráveis, que
dificultem a locomoção ou o
exercício do trabalho. Para
receber o benefício, o contribuinte também deverá estar
cadastrado no Programa
Auxílio Alimentação da Prefeitura de São Caetano ou no
Sistema Único de Assistência
Social do Governo Federal.
“Os poderes Executivo e
Legislativo devem demonstrar
a devida preocupação com os
munícipes que são acometidos por doenças de natureza
grave ou incuráveis, nas quais
o tratamento compromete
grande parte da renda, prejudicando a manutenção econômica e a subsistência de todo
o grupo familiar”, justificou o
prefeito José Auricchio Júnior
no Projeto de Lei. Aprovado
pela Câmara Municipal e já
sancionado pelo prefeito,
a Lei será regulamentada e
entrará em vigor em janeiro
de 2019.

Atendimento:
terça à domingo
das 18hs às 23hs

Projeto do Executivo foi aprovado na Câmara Municipal
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do atual governo, apontando
as ações equivocadas e buscando indicar os melhores
caminhos. A prestação de
contas é um importante momento para esclarecer nosso
trabalho na Câmara e também
para ouvir novas demandas
da população", comenta o vereador, que é líder da bancada
progressista na Casa.
2020 - No evento, ganhou
força o pedido dos apoiadores
para que o vereador se candidate à Prefeitura da cidade
no próximo pleito, em 2020.
O analista de sistemas, Tiago
Amaro, é um dos entusiastas
da ideia: "Moro em São Caetano há 30 anos, acompanho
o trabalho do Jander e acho
que ele está preparado para
comandar a cidade".
"Eu fico muito feliz com os
pedidos e acho que isso comprova que temos feito um
bom trabalho na Câmara",
afirma Jander, para em seguida despistar sobre o assunto.
"Mas ainda é muito cedo para
tratar disso. Por enquanto, o
objetivo é continuar fazendo
nosso trabalho bem feito,
sendo uma oposição responsável e contribuindo com a
cidade", conclui.
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A Câmara Municipal de
São Bernardo do Campo elegeu, no último dia 12 de dezembro, seu novo presidente
para o comando da Mesa

ta os vereadores da situação
e oposição, e vai suceder o
atual presidente Pery Cartola
(PSDB), a partir do dia 1º de
janeiro de 2019.
A Mesa Diretora da 17ª Legislatura será composta ainda
por: Toninho Tavares (PSDB)
como vice; Fran Silva (SD)
como primeiro secretário; e
Juarez Tudo Azul (PSDB) como
segundo secretário.
Em seu terceiro mandato
como vereador em São Bernardo e atualmente Líder do
Governo do prefeito Orlando
Morando (PSDB) no Legislativo, Ramon Ramos garante a
continuidade do compromisso
de transformar a Câmara Municipal no centro das grandes
decisões em prol da população

O vereador Professor Jander Lira (PP) organizou evento
para prestar contas sobre os
dois anos de seu mandato, em
buffet no bairro São José, em
São Caetano do Sul. Durante
a prestação de contas passaram cerca de 400 munícipes e
lideranças regionais. Quando
foram apresentados os principais feitos do parlamentar na
Câmara de vereadores.
Jander frisou seu protagonismo à frente de demandas
importantes para a população e a oposição ao atual
governo. Sua atuação pelo
fim da taxa do lixo e a defesa
pela manutenção do ensino
médio gratuito na cidade
foram alguns destaques.
Além disso, o parlamentar
enalteceu a chegada de três
novas ambulâncias para a
cidade e recursos destinados
para o recapeamento de
diversas vias. Ambas as conquistas (de R$ 1,5 milhão e R$
300 mil, respectivamente) foram conquistadas com verbas
federais, fruto da articulação
política do vereador.
"Conseguimos realizar
grandes feitos nesses primeiros dois anos, aprovando projetos e fiscalizando as ações
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Professor Pio Mielo é reeleito por
unanimidade presidente da Câmara
Vereador recebeu 19 votos para continuar conduzindo o Legislativo

Entoada
Nordestina
terá banda
Rastapé
Divulgação

O vereador Professor Pio
Mielo (MDB) foi reeleito,
por unanimidade, no último
sábado (15/12), com 19 votos, presidente da Câmara
de São Caetano do Sul para
o biênio 2019/2020. A recondução de Pio foi confirmada pelos parlamentares
que também elegeram os
cinco membros da Mesa
Diretora do Legislativo para
os próximos dois anos. Compõem o grupo os vereadores: Edison Parra (PSB),
vice-presidente; Olyntho
Voltarelli (PSDB), primeiro
secretário; Marcel Munhoz
(PPS), segundo secretário;
e Ricardo Andrejuk (PSDB),
terceiro secretário.
“Conduzimos a eleição
de forma democrática e respeitosa. Tivemos e teremos
independência para dialogar
com os setores da sociedade civil as demandas do
município. A condução dos
trabalhos até aqui ocorreu
de forma harmoniosa, com
o compromisso em realizar
o melhor para cidade, pois a
população de São Caetano é

Arquivo

Mesa diretora a partir de 1º de janairo de 2019: Marcel Munhoz, Olyntho Voltarelli, Pio Mielo, Edison Parra e Ricardo Andrejuk

exigente e nos cobra o máximo de empenho. Continuaremos neste propósito”.
Os grandes destaques
na chefia do Legislativo no
biênio 2017/2018 foram as
medidas de transparência,
combate à corrupção e redução da máquina da Câmara.
Pio foi o presidente que mais

economizou e devolveu aos
cofres públicos em 2017 o
montante de R$ 9,6 milhões
– o maior número da história.
A Câmara cortou assessores,
devolveu veículos e fez revisão nos contratos.
As ações de combate à
corrupção ganharam destaque quando Pio criou a

Corregedoria e a Ouvidoria
da Câmara, canais de atendimento ao público interno
e externo. A modernização
da Casa de Leis foi sua marca
enquanto presidente, oportunidade em que realizou diversas ações que produziram
maior eficiência no dia a dia
do Legislativo.

Pio Mielo é professor,
especialista em Finanças e
mestrando em Educação pela
Universidade de São Caetano
do Sul (USCS). Está em seu
segundo mandato no Legislativo, é o atual presidente,
posto que conquistou em disputa acirrada em janeiro de
2017, por dez votos a nove.

Parte da banda "Rastapé"

Na segunda-feira (17), o
forro pé de serra irá ditar
o ritmo do lançamento da
Entoada Nordestina 2019,
no Espaço Verde Chico
M e n d e s ( Av. Fe r n a n d o
Simonsen, 566 - Bairro Cerâmica), em São Caetano.
A grande atração da noite
será o show da banda Rastapé, a partir das 20h30. A
entrada é gratuita.
A s at i v i d a d e s te rã o
início às 17h, com a discotecagem de Alexandre
Miguel dos Reis, o “DJ Ale
SKT”, do projeto “ Forró
do Chico Mendes” - Nossa
História. O cerimonial que
oficializa o lançamento da
Entoada Nordestina será as
20h. Em seguida, a banda
Rastapé sobe ao palco, trazendo ao público os grandes sucessos do grupo de
forró universitário. Quem
quiser ter uma palhinha
do que é a Rastapé reserva
para o show, haverá passagem de som a partir das
16 horas.
Banda Rastapé - Além
de hits como “Colo de
Menina”, “Beijo Roubado” e “Um Anjo do Céu”,
a banda traz no repertório clássicos de grandes
n o m e s d o fo r ró, co m o
D o m i n g u i n h o s , M e st re
Sivuca, Alceu Valença, Luiz
Gonzaga e Zé Ramalho.
“É uma honra para nós
participar do lançamento
de um evento tão tradicional na cidade, como
é a Entoada. É uma festa
que acolhe as pessoas que
apreciam não somente a
cultura nordestina, mas a
de seu país como um todo.
Para quem não é nordestino, é uma ótima oportunidade para aprender
um pouco sobre a nossa
cultura”, diz Jorge Filho,
vocalista do Rastapé.
A formação da banda
Rastapé tem Seu Jorge
(sanfona) e os filhos Tico
(cordas e arranjo) e Jorge
Filho (vocal). Atualmente,
o conjunto soma mais de
20 milhões de visualizações no youtube. Lançou
recentemente um EP com
quatro faixas, duas em
parceria com Tato Cruz
(Falamansa), que também
assina a produção.

Prontuário Eletrônico chega a primeiro hospital
O Hospital de Olhos Dr.
Jaime Tavares é a primeira
unidade hospitalar da Prefeitura de São Caetano do Sul
a concluir a implantação do
prontuário eletrônico e, na
terça-feira (11/12), as funcionalidades específicas do
sistema foram apresentadas.
“Entregamos mais uma
fase do prontuário eletrônico e, a partir de agora, o
Hospital de Olhos passa a
integrar às demais unidades
que já dispõe do sistema”,
destacou o prefeito José Auricchio Júnior. “Até o final de
2019, queremos finalizar a
instalação em todos os equipamentos da Saúde para que
os pacientes tenham ainda
mais celeridade e qualidade
no atendimento”, concluiu.
A secretária municipal
de Saúde, Regina Maura Zetone, explicou que todos os
dados lançados no software
poderão ser acessados de
qualquer unidade da rede
municipal. “Todo o histórico
de consultas e exames dos

moradores fica registrado.
Isso gera mais confiabilidade
nos dados e mais eficiência
nos atendimentos”, avaliou.
Segundo Jorge Bastos,
gerente de Informática da
Secretaria, este módulo será
implantado em todos os hospitais da cidade. “O diferencial é que cada setor tem os
campos para o preenchimento das informações de acordo
com suas especificidades.
Esse prontuário, por exemplo,
conta com detalhes próprios
das consultas e exames de
oftalmologia”, pontuou.
Oftalmologia - O Hospital
de Olhos Dr. Jaime Tavares está
localizado na Rua Peri, 361,
Bairro Santa Paula. Por mês,
o equipamento realiza, em
média, 5.000 exames, 2.300
consultas e 300 cirurgias.
Para possibilitar a implantação do Prontuário Eletrônico, o prédio passou por adequações e reestruturações
na rede elétrica e lógica. Os
funcionários que operarão o
sistema passaram por capa-

Divulgação/PMSCS

Prefeito José Auricchio Júnior fez questão de testar o novo sistema

citações.
Prontuário eletrônico Três unidades básicas de
saúde (UBSs) já contam com
o Prontuário Eletrônico em
funcionamento (Angelo Antenor Zambom, João Bonaparte e Nair Spina Benedicts),
além da Unidade de Saúde

da Criança e do Adolescente
(Usca) e do Cise Benedicto
Djalma Castro, inaugurado na
segunda-feira (10/12). O Centro de Oncologia e o Centro
de Atenção à Saúde da Mulher (Caism) estão em fase de
implantação. Os agentes comunitários de saúde também

já trabalham com acesso ao
sistema e registram os dados
dos pacientes coletados durante as visitas às residências.
Os equipamentos da Sesaud
que estão em processo de
revitalização também serão
entregues com o Prontuário
Eletrônico instalado.

Bairro Prosperidade ganha quinto centro da terceira idade
Os moradores do Bairro
Prosperidade, com idade a
partir dos 50 anos, agora tem
mais qualidade de vida com a
inauguração do Centro Integrado de Saúde e Educação
(Cise) Benedicto Djalma de
Castro, da Secretaria de Saúde
da Prefeitura de São Caetano
do Sul. O equipamento, que
é o quinto centro destinado à
Melhor Idade, foi entregue à
população com novas instalações e está com as portas
abertas para receber os novos associados. O Cise está
localizado na Rua da Garça,
323, e funciona de segunda
a sexta-feira, das 8h às 17h.
“Com um espaço dessa
grandiosidade, aqui deixa de
ser o ‘Clubinho’ e passa a ser
um instrumento de mudança
na vida dos idosos, levando
mais saúde e educação no mais
amplo sentido das palavras”,
discursou o prefeito José Auricchio Júnior. “Até o final de 2019,
nosso objetivo é entregar mais

um Cise, dessa vez no Bairro
Fundação, para que haja uma
distribuição geográfica adequada, que permita o acesso fácil
de todos os bairros aos serviços
oferecidos nos centros para a
terceira idade”, completou.
O Cise Benedicto Djalma
Castro será coordenado por
Vanda Alves Nascimento,
que, durante a inauguração,
agradeceu pela confiança
na escolha para atender às
demandas do bairro.
Obra - O espaço, onde funcionava o Centro de Integração
Educacional Comunitário, mais
conhecido como Clubinho, foi
totalmente adaptado para
receber o público da Melhor
Idade. Foram construídos dois
consultórios médicos, houve
troca do telhado, troca do condutor de águas pluviais, instalação de forro interno, reforma
e adaptação para acessibilidade dos banheiros, troca do
piso, adequação da cozinha,
nova sala administrativa, revi-

PMSCS

Momento da entrega da placa de inauguração do local

são geral da elétrica e troca da
iluminação, jardinagem, reforma no salão de festas, pintura
interna e externa, manutenção
de toda parte de serralheria,
revisão hidráulica e de esgoto,
construção de escada pela Rua
do Níquel, manutenção do
passeio, reforma de calçada e
asfaltamento entre a cancha

de bocha e salão.
Serviços - O Cise Benedicto Djalma Castro levará
atendimento médico, enfermagem, psicólogo, assistência jurídica, oficinas
culturais (violão, grupo de
canto, desenho e bordado
livre, por exemplo), alongamento, pilates, ginástica e

treinamento funcional. As
inscrições para participar
das aulas estarão abertas em
janeiro, mas a área médica já
prestará atendimento a partir
desta semana. Gradativamente, a Prefeitura vai equiparar
a prestação de serviços com o
que já é oferecido nos outros
quatro Cises.

ABC, 16 de dezembro de 2018

04

Jornal da Região

Raízes 58 é lançada e homenageia
o ex-triprefeito Walter Braido
Revista celebra uma das maiores personalidades de São Caetano do Sul

"Obra em Foco"
no Sesc
São Caetano
O Sesc São Caetano apresenta o projeto "Obra em
Foco". A presente edição que
está exposta até 31 de Maio
de segunda a sexta das 9h às
21h30 e sábados e feriados
das 9h às 17h30, lança luz
sobre um dos mais importantes pintores brasileiros
do século XX: Di Cavalcanti.
A obra Mulata, produzida
em 1974, é um convite ao
seu universo estético – filiado ao Modernismo – pleno
de cores e volumes, onde
a representação da mulher
negra é apenas uma entre
inúmeras temáticas presentes, ao longo de sua carreira.
O Sesc fica na Rua Piauí
-554 Santa Paula - São Caetano. Ingressos: Grátis.Telefone: (11) 4223-8800.
Horário de atendimento/
bilheteria – De segunda a
sexta, 9:00 às 21:30, sábados e feriados, das 9:00 às
17:30. www.sescsp.org.br

Celebrando uma das maiores personalidades da história
de São Caetano, o ex-prefeito
Hermógenes Walter Braido
(1927-2008), a Fundação Pró-Memória promoveu, dia 10/12,
no auditório do Campus Centro
da USCS, o lançamento da edição 58 da Revista Raízes.
Prefeito por três vezes
(1965-1969, 1973-1977 e 19831988) e pessoa que mais tempo
esteve à frente do Executivo
municipal (14 anos), Braido é
o tema da principal seção da
publicação - Em Foco - que conta com artigos retratando suas
trajetórias pessoal e política e
detalhando cada uma de suas
três administrações à frente da
Prefeitura de São Caetano, depoimentos de ex-colaboradores
e diversas fotos.
“Sem dúvida nenhuma Braido sempre mostrou em cada
uma de suas administrações a
grandeza do espírito público, a
vontade em encarar desafios
e a boa gestão e o empreendedorismo. Em seu primeiro
mandato, por exemplo, tivemos
um aumento substancial na
construção de escolas, e utilizamos até hoje boa parte da
estrutura educacional daquela
época”, disse o prefeito José
Auricchio Júnior.
“Nesses 30 anos Raízes
vem cumprindo seu ideal de
preservar, divulgar e retratar a
história, seus fatos conhecidos,
os detalhes que passariam despercebidos e os personagens
que contribuíram e contribuem
para nosso município”, destacou Charly Farid Cury, presidente da Fundação Pró-Memória.
Fazendo um breve relato de
suas ações enquanto prefeito

Fotos/PMSCS

Prefeito Auricchio, primeira-dama Denise Auricchio e o casal João José Dario e Márcia Braido, respectivamente, genro e filha do ex-prefeito Walter Braido

e relembrando reminiscências,
João José Dario, genro de Braido, fez questão de destacar
o lado pessoal e humano do
homenageado: “Não podemos
esquecer o enorme coração, a
bondade e o amor que ele tinha
por São Caetano, por meio de
sua lealdade à cidade. A família
se emociona e agradece o carinho”, afirmou.
Homenagem - Filha do homenageado, Márcia Braido,
recebeu flores ofertadas pela
primeira-dama do município,
Denise Auricchio. Na presença
de diversos integrantes da família, Márcia agradeceu a homenagem ao seu pai. “Foi muito
bonita. Ele é merecedor desse
reconhecimento”, finalizou.
Outras seções - Raízes, que
conta com 144 páginas, continua com diversos relatos e

seções como a história de entidades como o Fundo Social de
Solidariedade, os grupos de escoteiros da cidade e o Conselho
da Comunidade Negra, além de
celebrações sobre a autonomia
municipal, que completou 70
anos em 2018. Além das seções
Homenagem, História Oral,
Curiosidades, Artigos, Cultura,
Esportes, Poesias e Crônicas,
Regionais, Memória Fotográfica, Raízes e Retratos e Registro.
A distribuição é gratuita na
sede da Fundação Pró-Memória
(Av. Dr. Augusto de Toledo, nº
255 – Bairro Santa Paula), de
segunda a sexta-feira, das 8h às
18h, ou no Museu Histórico Municipal (Rua Maximiliano Lorenzini, nº 122 – Bairro da Fundação),
das 9h às 17h. Mais informações
pelo telefone 4223-4780 ou pelo
e-mail raizes@fpm.org.br.

Charly Farid Cury entrega revista ao prefeito e a primeira-dama

UBIRATAN FIGUEIREDO DA ONG
VEREADOR

CONQUISTAS DESTES 2 ANOS DE MANDATO
SAÚDE:

• Reforma da UBS:
• Maria Corbeta Segato (Prosperidade)
• Dr. Ivanhoé Espósito (Barcelona)
• Dolores Massei (São José)
• Amélia Richard Locatelli (Santa Maria)

EDUCAÇÃO

• Reforma da EMI Maria D´agostini
• Reforma da EMEF Prof. Rosalvito Cobra
• Cartão Uniforme Escolar

CULTURA

• Reforma do Teatro Paulo Machado de Carvalho
• Reforma da Fundação das Artes

TERCEIRA IDADE:

• CISE Bairro Prosperidade
• Renovação e Ampliação de Programa Agente Cidadão Sênior

CAUSA ANIMAL

Criação da Semana de Políticas Públicas de Defesa e Proteção Animal
Reforma CCZ
Reforma Espaço Canino
Reforma Lago Escola Escola de Ecologia
Dia do Protetor Animal
Lei de Incentivo a não soltura de fogos com estampido
Campanha do Agasalho Animal
Criação da Coordenadoria de Proteção Animal
Criação do Conselho de Proteção Animal
Criação do Fundo Municipal de Proteção Animal

fale com o VEREADOR:

vereadorubiratanfigueiredo

ubiratanfigueiredodaong

Gabinete: 4228-6025
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Chico Bento defende criação do
Hospital do Idoso em São Caetano
Arquivo

Em entrevista exclusiva ao Jornal da Região (JR), o vereador
Chico Bento (PP) defendeu a criação do Hospital do Idoso em
São Caetano do Sul. O parlamentar alerta para a crescente faixa
populacional de terceira e quarta idades no município e defende,
portanto, políticas públicas para este segmento da comunidade.
Jornal da Região: Por que
colocou em pauta na Câmara
a discussão para instalação
do Hospital do Idoso em São
Caetano?
Chico Bento: No Brasil,
a população envelhece com
velocidade e, em São Caetano, apesar de possuir altos
índices de qualidade de vida,
contando, inclusive, com a
maior longevidade do País
(em média 78 anos), há necessidade de um equipamento de
contemple as necessidades
das terceira e quarta idades,
local onde haja atendimento
qualificado e humanizado.

FALE COM O
VEREADOR
Todos os Projetos
de Lei, as Indicações
e os Requerimentos
feitos por Chico Bento estão disponíveis
no Portal do Cidadão,
dentro do site da Câmara Municipal (www.
camarascs.sp.gov.br)
ou nos arquivos de gabinete - Avenida Goiás
- 600 - 3º andar - sala
19. Para mais informações: 4228-6035 /
4228-6033.

JR: Atualmente a cidade
possui altos índices de atendimento a pessoas de outros
municípios. Esta unidade
também não traria pacientes
de outras cidades?
CB: É preciso controle rigo-

roso no acesso a esta futura
unidade hospitalar, que seria
mantida por meio de recursos
do município, dinheiro do
tesouro municipal e não de
repasses do Sistema Único
de Saúde (SUS), por exemplo.
Assim, poderíamos atender
apenas os sancaetanenses.
A cidade tem condições de
aperfeiçoar o atendimento a
este segmento populacional,
temos dinheiro pra isso. Meu
mandato lutará para conquistar este benefício.
JR: Onde seria construído
este hospital?
CB: Minha sugestão é que
seja erguido prédio anexo
ao Complexo Hospitalar Municipal, onde se encontram
as unidades Márcia Braido
(infantil), Maria Braido (geral),
Euryclides de Jesus Zerbini
(maternidade). Desta forma,

conseguiríamos contemplar
todas as faixas populacionais
– da criança ao idoso, oferecendo atendimento de ponta,
em localização estratégica,
integrando os serviços hospitalares num só local.
JR: O senhor acredita que
seja possível oferecer este
atendimento com a qualidade que a população espera?
CB: Nós moramos em uma
cidade composta por grande
número de pessoas idosas.
Investir na educação para a
Saúde e prevenção de doenças ainda é a melhor forma
de evitar que enfermidades
acometam a população. Mas,
o idoso e sua família precisam
ter a segurança que a cidade
oferecerá acolhimento com
alto padrão, caso necessitem
de atenção hospitalar. É isso
que defendemos.

Vereador luta pela criação do hospital na cidade

JR: O senhor citou atenção às terceira e quarta
idades. Como, de fato, funcionaria isso?
CB: Quarta idade é a pessoa que adentra a faixa populacional dos 80 anos. Em São
Caetano temos cerca de 5 mil
moradores nessas condições,
e que precisam ser tratados
com diferenciais. Há políti-

cas públicas específicas para
eles, já que são pessoas que
possuem maior probabilidade de ficarem doentes, com
mobilidade reduzida ou acamadas. O Hospital do Idoso
contaria com este núcleo de
estudos com diversos setores
da sociedade para produzir
plano de ação e enfrentar
esta realidade.

Vereador Chico Bento conseguiu com
urgência a revitalização dos lagos da cidade

Lago do Chiquinho antes de passar por reforma

Com a verificação dos lagos dos parques da cidade
em que estavam em estado
ruim, o vereador Chico Bento
solicitou com urgência a limpeza e a revitalização de todos
eles, já que estavam matando
diversas espécies de peixes

que habitavam esses locais.
No Parque Catarina Scarparo D´Agostini, mais conhecido por Chiquinho, o lago se
encontrava com pouca água,
muito escura, cheia de lodo,
dificultando até mesmo o
nado dos peixes, pois não exis-

tia um espaço útil e saudável
de água sob o lodo para que
essas espécies que habitam o
local pudessem viver adequadamente. Ao questionar sobre
o funcionamento da bomba e
dos filtros desse local, "Fui informado que estavam funcio-

Lago do Chiquinho após ser reformado pela Prefeitua de São Caetano

nando, porém não tinha água
o suficiente para que elas
pudessem fazer o trabalho de
manutenção que deveria ser
realizado diariamente", disse
Chico. Já nos lagos do Parque
Chico Mendes a situação não
se encontrava muito diferente

dos demais. Bombas enferrujadas, sem funcionamento,
águas escuras, odor forte e
muito lodo.
“Ao me deparar com o
que estava acontecendo fiz a
indicação, e fiquei muito feliz
com um retorno breve e a

revitalização desses lagos por
parte da atual administração,
pois era algo de extrema urgência. Continuarei fazendo
o que estiver ao meu alcance
principalmente para questões
como essas”, comentou o vereador Chico Bento.

Projeto sobre o "Setembro Amarelo" é aprovado na Câmara Municipal

Sessão Solene foi realizada neste ano para conscientizar sobre o suicídio

No dia 11 de setembro
deste ano, foi aprovado pela
Câmara Municipal de São Caetano do Sul, o Projeto de Lei (nº
3211) do vereador Chico Bento
(PP) que institui no calendário
oficial de datas e eventos da
cidade o “Setembro Amarelo”,
que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção
do suicídio, com o objetivo
direto de alertar a população
a respeito da realidade do
suicídio no Brasil e no mundo.
A campanha “Setembro
Amarelo” é uma iniciativa do
Centro de Valorização da Vida
(CVV), Conselho Federal de
Medicina e Associação Brasileira
de Psiquiatria, em que propõe
promover eventos que abram

espaços para debates sobre
suicídio e a divulgação sobre
o tema alertando a população
sobre a importância dessa discussão, uma vez que o suicídio
pode ser prevenido com informações e ajuda de profissionais.
As mortes por suicídio
apresentam números alarmantes, sendo 32 pessoas por
dia no Brasil, quase 1 milhão de
pessoas por ano no mundo. “O
suicídio é um grave problema
de saúde pública. Dia 10 de
setembro já é comemorado o
Dia Mundial para a prevenção
do Suicídio, mas a inclusão
do meu Projeto “Setembro
Amarelo” no calendário da cidade fortalecerá a execução de
ações relacionadas à reflexão e

à conscientização sobre esse
tema”, afirma Chico Bento.
O Ministério da Saúde tem
uma parceria com o CVV, uma
ONG que realiza apoio emocional e prevenção do Suicídio,
atendendo de forma voluntária
e gratuita todas as pessoas que
precisam de ajuda. O atendimento é 24 horas, todos os dias
da semana, pelo telefone: 188.
Para comemorar a aprovação do projeto e levar a
informação sobre o setembro
amarelo para a população, foi
realizada uma Sessão Solene
para a Campanha do Setembro
Amarelo, no dia 26 de setembro, na Câmara Municipal,
onde foi debatido o tema de
valorização da vida.
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Moradores ganham nova
ciclofaixa de lazer aos domingos
Projeto completo terá total de 13 km de entensão

Zig-Zag
Disque ajustes e
consertos de roupas

ATENDIMENTO
2ª a 6ª das
08 às 17 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
Estacionamento
para clientes
no local

DISQUE
DENÚNCIA
181
SIGILO ABSOLUTO

São Caetano do Sul conta
agora com 9,3 km de vias exclusivas para o passeio de bicicleta. A prefeitura inaugurou
um novo trecho da Ciclofaixa de
Lazer, que percorre as Avenidas
Goiás e Presidente Kennedy. O
funcionamento é aos domingos, das 8h às 16h.
“A ciclofaixa não é só lazer,
é saúde, convivência e entretenimento. Operacionalizada
pela Secretaria de Mobilidade Urbana, oferece toda a
segurança à população, pois
envolve o trabalho de pelo
menos 40 novos monitores de
sinalização, agentes de trânsito, Guarda Civil Municipal
e Secretaria de Saúde, tudo
para que possamos prestar um
serviço de qualidade à população”, enfatizou o prefeito José
Auricchio Júnior.
O novo trecho compreende 6 km e se conecta aos já
existentes, na Avenida Tijucussu (2 km) e na Avenida
Presidente Kennedy (1,3 km),
totalizando 9,3 km. O projeto de expansão prevê ainda

Divulgação/PMSCS

Avenida Tijucussu tem trecho de 2 km de ciclofaixa

mais dois novos trechos a serem entregues nos próximos
90 dias: Avenidas Fernando
Simonsen e Nelson Braido, de
1,8 km, e a interligação das
duas ciclofaixas pela Avenida
Guido Aliberti (2,2 km). O to-

tal será de 13 km de extensão.
O secretário de Mobilidade
Urbana, Geová Maria Faria,
enfatizou que a primeira etapa
da ciclofaixa foi implantada
dentro do prazo previsto (de
30 dias desde a assinatura da

Ordem de Serviço). As ciclofaixas de São Caetano são demarcadas no asfalto, mas contam
também com separação por
cones e acompanhamento por
monitores e agentes de trânsito nos cruzamentos.

A primeira fase do programa batizado de CicloLazer
contou com um investimento
da ordem de R$ 170 mil para
as instalações e de R$ 5 mil
por domingo para a operacionalização.
Divulgação/PMSCS

Cãominhada alerta
sobre importância de
posse responsável
A Avenida Presidente Ken- Cise João Castaldelli, e seguiu
Paulicéia
e Jordanópolis
vãoCavalheiro
receber coletaErnesto
nedy ganhouBairros
mais cor
e alegria
até a rua
com a realização da Cãominha- Giuliano, próximo ao Clube
da, evento promovido pela Se- Santa Maria, reunindo cerca
cretaria de Saúde da Prefeitura de 200 participantes. “O objede São Caetano, por meio do tivo desse evento é reforçar a
Centro de Controle de Zoono- importância da posse responses. O evento também contou sável e o respeito aos animais”,
com a parceria da Escola de declarou o veterinário Fábio
Formação Profissional Intec Bertola Agostini, coordenador
(que tem curso de Auxiliar do CCZ do município.
de Veterinária), UniversidaMais do que desfrutar de
de Cruzeiro do Sul, Dog TV/ um passeio agradável com seu
NET, Cobasi, rações Specialle cãozinho, quem participou do
Pet e das ONGs Associação encontro festivo deu um recado
Protetora dos Animais de importante: o pet não é um
São Caetano (Apascs) e SOS brinquedo descartável, mas um
Cidadania Animal. O passeio companheiro de todas as horas.
começou às 9h, em frente ao
Para o casal Susan Graf e

Cerca de 200 pessoas participaram com seus animais de estimação

Caio Oliveira, o cãozinho Cookie já é parte da família. Por
isso, quando nasceu a Melissa,
hoje com 5 meses, ao invés de
excluir o animal, o casal o preparou para a chegada do bebê.
“Trazíamos roupas da maternidade, para que ele fosse se

habituando ao cheiro da bebê e
o treinávamos premiando com
biscoitos”.
VOLUNTARIADO - Quem
não pode ter um pet em casa,
mas ama animais, pode se dedicar ao voluntariado. A Associação Protetora dos Animais de

São Caetano conta com o serviço de voluntários para ajudar
no cuidado de cães e gatos. Os
interessados podem entrar em
contato pelo e-mail apascs@
yahoo.com.br, telefone 42299004 ou pelo Whatsapp (11)
96846-0029.

