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Foi aprovado na Câmara
projeto que concede isenção
do pagamento do IPTU a moradores de São Caetano que
estejam em situação de vulnerabilidade social em decorrência de doenças graves.

A Prefeitura de São Caetano
do Sul realizou a última edição
do Programa Governo em Movimento do ano de 2018 com
uma mobilização que envolveu
três bairros - Santo Antônio,
Santa Paula e Centro.
Pág. 02

Durante a Expo-Bruxas, a
maior feira de bruxos do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam
até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice, que
foi sequestrada pelos bruxos
Máximo e Mínima Buongusto.
Pág. 03

São Caetano entrega tablets para
agentes comunitários de saúde
PMSCS

Pág. 05

A Prefeitura de São Caetano do Sul deu mais um importante passo na informatização do sistema das unidades de Saúde do município. No começo deste mês, os
120 agentes comunitários de saúde receberam tablets que serão usados durante
as visitas aos domicílios, no programa Estratégia Saúde da Família (ESF). Página 3

Fundação Santo André
abre concurso para
contratar professores
Prefeito Auricchio entrega tablet para agente da saúde

Que o espírito natalino traga aos
nossos corações a fé inabalável dos
que acreditam em um novo tempo
de paz e amor. Boas Festas

São os votos do
Jornal da Região

A Fundação Santo André abriu concurso público para o preenchimento de vagas
e formação de cadastro reserva para cargos de professor de nível superior para
graduação. A execução está sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC.As inscrições para o concurso público serão realizadas pela
Internet, no endereço eletrônico do IBFC – www.ibfc.org.br e estarão abertas até o dia
6 de janeiro de 2019. O valor da inscrição é R$ 150,00. Página 4

Morando autoriza a
construção do
Hospital da Mulher

Prefeito assina ordem de serviço

O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, autorizou a
assinatura do projeto que garante a construção de um novo

hospital para a cidade: o “Hospital da Mulher” - segundo equipamento de Saúde em andamento
pela atual gestão. Página 4
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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.

Arquivo

Ubiratan recebe
homenagem como
destaque do legislativo
Divulgação

Na pauta, a aprovação da parceria com os Patrulheiros Mirins

Prefeitura de São Caetano dará isenção
do IPTU a portadores de doenças graves
Vereador Jander Lira prestou conta do mandato

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.

A primeira edição da
entrega da Medalha Top
Legislativo – UVB 2018,
aconteceu na noite de 5 de
dezembro, oportunidade
em que a UVB homenageou personalidades que
contribuem com o Poder
Legislativo Municipal brasileiro. Único representante
do estado de São Paulo, o
vereador de São Caetano
do Sul, Ubiratan Figueiredo,
foi condecorado com a medalha em reconhecimento
ao excelente desempenho
e destaque de suas atividades parlamentares em prol
do desenvolvimento de sua
cidade.
A premiação foi criada
para a agraciar vereadores
e vereadoras, assessores,
diretores, procuradores,
servidores de câmaras municipais, além de câmaras
municipais, entidades legis-

Projeto do Executivo foi aprovado na Câmara Municipal

Que a paz de Cristo nos
traga amor e renove as nossas
esperanças para o ano novo.

Boas Festas
e Feliz 2019!

Ramon Ramos é eleito presidente da
Câmara Municipal de São Bernardo

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-
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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

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

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.

ARESM

Associação Recreativa e
Esportiva dos Servidores
Municipais de São Caetano
Que o seu Natal seja cheio de Paz
e Harmonia em companhia dos
amigos e da família. Que a
passagem deste ano renove e
revigore em todos nós a esperança
de saúde, prosperidade,
bem estar e felicidade.

Feliz Natal,
Próspero Ano Novo.

rubens do dae - Presidente da ARESM
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Divulgação

A Câmara Municipal de
São Bernardo do Campo elegeu, no último dia 12 de dezembro, seu novo presidente
para o comando da Mesa

lativas regionais e estaduais,
assessorias, pessoas jurídicas e físicas que se destacam
com condutas positivas na
defesa e na valorização do
Poder Legislativo Municipal
durante o ano em vigência.
O parlamentar ressaltou a grata satisfação pelo
reconhecimento e a busca
em se aperfeiçoar a cada experiência. “Recebi essa condecoração com muita honra
e com o sentimento de que
estou trilhando meu trabalho pelo caminho certo.
Me realizo na vida pública
pelo prazer em contribuir e
aprender com o Legislativo,
atuando pela população e
pelos animais”.
A entrega da Medalha
Top Legislativo será realizada
anualmente pela UVB, com o
objetivo de valorizar os bons
serviços e ações em prol do
legislativo municipal.
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Governo em Movimento
mobiliza cerca de 400 voluntários
Evento foi a última edição deste ano e mobilizou três bairros

Prosperidade
ganha quinto
centro da
terceira idade
PMSCS

A Prefeitura de São Caetano
do Sul realizou a última edição
do Programa Governo em Movimento do ano de 2018 com
uma mobilização que envolveu
três bairros – Santo Antônio,
Santa Paula e Centro – e cerca
de 400 voluntários.
Os voluntários não se intimidaram diante do frio e da
garoa fina do período da manhã
e por volta das 8h começaram a
se concentrar no prédio da Secretaria de Educação, na Avenida Goiás, para ouvir as últimas
instruções do trabalho e uma
palavra de agradecimento do
prefeito José Auricchio Júnior.
Ele enfatizou a importância de
cada servidor que, como participante do programa, aproxima
o munícipe da administração.
“Chegar à casa das pessoas é
o ato mais nobre que o Poder
Público pode fazer”, declarou.
A partir das 9h, os voluntários se dirigiram, porta a
porta, aos moradores dos três
bairros levando informações
sobre os serviços públicos da
Prefeitura de São Caetano do
Sul e, sobretudo, uma atenta
escuta: demandas, reclamações e até elogios foram anotados cuidadosamente para

Arquivo

Prefeito Auricchio conversa com equipe voluntária

o devido encaminhamento às
secretarias correspondentes e
uma pronta resposta.
Em barracas montadas na
Praça do Professor, ao lado do
Teatro Santos Dumont, foram
realizados 74 atendimentos
de saúde e serviços públicos,
como emissão de documentos
e aferições de pressão arterial
e glicemia. Secretários da

Prefeitura estiveram toda a
manhã à disposição dos munícipes para orientações. Dentro
e fora do teatro ocorreram diversas apresentações artísticas
e, às 11h, o projeto Cidadão
da História homenageou 23
personalidades dos bairros
atendidos que têm contribuído, com suas vidas e trabalho,
para a grandeza do município.

Entrega do prêmio Cidadão da História

Placa da inauguração

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.

Prefeitura entrega tablets para agentes de saúde
A Prefeitura de São Caetano do Sul deu mais um
importante passo na informatização do sistema das
unidades de Saúde do município. No começo deste mês,
os 120 agentes comunitários
de saúde receberam tablets
que serão usados durante
as visitas aos domicílios, no
programa Estratégia Saúde
da Família (ESF). A cerimônia
de entrega no auditório da
USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul
- Campus Barcelona),
“O equipamento trará mais
produtividade, qualidade e
celeridade ao trabalho dos
agentes, além de ser uma
ação sustentável, visto que
não haverá mais utilização de
papéis”, avaliou o prefeito José
Auricchio Júnior. “Essa é uma
das iniciativas que a Prefeitura
implantou para valorizar o trabalho desses colaboradores,
pois eles são os responsáveis
pelo contato com a população,
atuando de forma preventiva
na saúde de nossa cidade”.
Segundo a secretária de
Saúde, Regina Maura Zetone,
os tablets facilitarão o desempenho das funções da equipe
do ESF. “Este é um importante
avanço que trará mais precisão
nas informações passadas aos
sistemas da Secretaria de Saúde da cidade e do Ministério
da Saúde”, explicou. “Dessa
forma, será possível ter uma
ação mais exata, numerica-

mente e qualitativamente, e
podemos melhorar os conteúdos necessários para gestão e
planejamento. Abracem esse
novo projeto, essa nova ideia
e utilizem com muita vontade”,
recomendou.
Na ocasião, o gerente de
Informática da Sesaud, Jorge
Barros, demonstrou as telas
do aplicativo que os agentes
utilizarão a partir de agora.
“Os tablets já estão com o
programa instalado e neles
estão os dados das famílias,
histórico das visitas e os
questionários utilizados pelos agentes. As informações
são acessadas somente pelo
agente proprietário do equipamento, o que garante a
segurança do conteúdo”.
No formato atual, os colaboradores do ESF destinam
parte da jornada para realizar
a digitação dos dados coletados. Agora, por meio de
sincronização, a transmissão é
mais rápida e as informações
estarão integradas ao prontuário eletrônico das unidades básicas de saúde e, futuramente,
dos hospitais de São Caetano.
As UBSs Angelo Antenor Zambom (Bairro Boa Vista), João
L. P. Bonaparte (Bairro Santa
Paula) e Nair Spina Benedicts
(Bairro Oswaldo Cruz), além da
Unidade de Saúde da Criança
e do Adolescente Amábile Moreto Furlan (Usca), já dispõem
do prontuário eletrônico em
funcionamento.

Que o espírito do Natal e
a expectativa do Ano Novo
façam renascer a esperança de
que dias melhores virão, onde o
amor, a fé e a solidariedade
possam ser presença constante
em todos os dias de 2019.

BOAS FESTAS!

Gersio Sartori

Divulgação/PMSCS

Secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, fez entrega de algumas unidades
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Orlando Morando autoriza a
construção do Hospital da Mulher
Equipamento de saúde será o segundo em andamento na cidade nessa gestão

São Bernardo
renovará
rede de
abastecimento

Prefeito autorizou projeto

Em novo momento de alinhamento de projetos junto
à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp), a Prefeitura
de São Bernardo autorizou o
início da primeira etapa das
obras de renovação estrutural de redes de abastecimento e água que atendem
regiões estratégicas da cidade. Com investimentos de
R$ 110 milhões, o projeto
será executado em duas
etapas pela concessionária,
com objetivo de melhorar a
qualidade da água que chega
nas residências e comércios
e reduzir perdas.
Ao todo, serão renovados 171,6 km de tubulações
de água, o equivalente à
distância entre São Paulo e
Campos do Jordão, trazendo uma economia de 1,4
bilhão de litros de água a
cada ano, após a conclusão
do programa. Na fase inicial
do projeto serão substituídos
87,7 quilômetros de redes,
beneficiando moradores dos
bairros Taboão, Vila Mussolini, Vila Marchi e Nova Petrópolis, consideradas regiões
com maior índice de perdas.
O projeto também prevê a
instalação de nove Válvulas Redutoras de Pressão (VRP), sendo
que 90% das obras serão executadas por meio do método não
destrutivo, ou seja, sem a necessidade de abertura de valas
nas ruas. A primeira etapa será
iniciada em janeiro de 2019,
com previsão de conclusão em
18 meses.A segunda etapa do
projeto prevê a renovação de
83,9 km de redes, atendendo os
bairros Pauliceia, Cacilda e Nova
Petrópolis/Centro.

O prefeito de São Bernardo,
Orlando Morando, autorizou
a assinatura do projeto que
garante a construção de um
novo hospital para a cidade: o
“Hospital da Mulher” – segundo equipamento de Saúde em
andamento pela atual gestão. A
nova unidade será localizada no
antigo prédio do Instituto Municipal de Assistência à Saúde
do Funcionalismo (IMASF), no
bairro Nova Petrópolis, e irá
incorporar o atendimento do
Hospital Municipal Universitário (HMU), ampliando a capacidade de leitos e atendimentos.
O prefeito apresentou a
planta do terreno, que escreve
uma área de 14.920 m², com
pronto atendimento de ginecologia e obstétrico, centro cirúrgico, ambulatórios, Unidade
de Terapia Intensiva Obstétrica,
ginecológica e neonatal, Casa
da Gestante, Núcleo Interno de
Regulação, entre outros. Além
disso, irá ampliar a quantidade
de leitos, de 128 para 150.
“Assim que me tornei prefeito, fiz questão de vistoriar
este prédio do IMASF, que estava completamente inutilizado.
Nós buscamos alternativas
para dar vida a esta estrutura
e após uma perícia, chegamos
a uma contrapartida de R$ 28
milhões. A Prefeitura comprou
o prédio e já investiu R$ 16
milhões. O restante do valor

Ricardo Cassin/PMSBC

Prefeito Orlando Morando assina autorização do projeto que garante novo hospital na cidade

também está sendo quitado”,
explicou Morando.
A agenda foi realizada no
local do futuro hospital e foi
acompanhado pelo secretário
de Saúde, Dr. Geraldo Reple, pelo
presidente do IMASF, Luiz Carlos
Gonçalves, pelo presidente da
Fundação ABC e Procurador Geral do Município, Luiz Mário, pela
diretora do Complexo Hospitalar,
Dra. Agnes Ferrari e pela diretora
do Hospital Municipal Universi-

Santo André anuncia
datas do IPTU 2019

tário, Dra. Mônica Carneiro, além
de demais secretários municipais
e vereadores da base aliada.
O prefeito também salientou que a compra do imóvel
demonstra o respeito da Administração, com o dinheiro
que é investido pelo servidor
público no Instituto Municipal.
“Ver este prédio desta forma
demonstra o despreparo e o
desrespeito da antiga administração com o servidor. Eles

tiraram o valor que era pago
pelos usuários e construíram,
sem qualquer planejamento.
Se a prefeitura não tivesse
comprado o imóvel, esse local
ficaria abandonado por vários
anos”, disse.
CRONOGRAMA - A viabilização do projeto e a construção
da unidade serão viabilizadas
pelo Banco Interamericano de
Investimentos (BID). O prazo
para a entrega do projeto será

em 7 meses, para após entrar
em fase de licitação. A conclusão da obra será em 2020.
NOVOS INVESTIMENTOS Além do Hospital da Mulher, a
Prefeitura também irá entregar,
em 2020, o Hospital de Urgência (HU). Com obras avançadas,
que consolidam 70% da construção, o equipamento irá substituir
o Hospital Pronto Socorro Central (HPSC) e oferecer o dobro
da capacidade de leitos.

Fundação Santo André abre
concurso para contratar professores

Ricardo Trida/PSA

Imposto não terá aumento em 2019

A Prefeitura de Santo André divulgou as datas para
pagamento do IPTU de 2019.
O primeiro lote, referente a indústrias e terrenos, têm data de
vencimento em 15 de janeiro.
Demais imóveis fazem parte do
segundo grupo, com data de
pagamento em 21 de janeiro.
Os contribuintes que são aposentados e tiveram seu pedido
de desconto deferido ficam no
terceiro lote, com vencimento
em 15 de fevereiro.
O munícipe tem três opções para quitar o IPTU:
pagar o imposto à vista, com
desconto de 10%; quitar o
tributo em duas parcelas,

com desconto de 5%, e quitar
em dez vezes, sem desconto.
O tributo não terá aumento
no ano que vem. O valor do
imposto será corrigido apenas
pelo índice de inflação, medido
pelo IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo), referente ao período de
novembro de 2017 a outubro
de 2018. O valor arrecadado
com o IPTU é utilizado para
fazer frente às despesas do
município, tais como ações
de zeladoria, obras, serviços
de Saúde, programas de Educação e outros equipamentos
públicos voltados ao atendimento da população.

Divulgação/FSA

Inscrições podem ser feitas até dia 06 de janeiro

A Fundação Santo André
abriu concurso público para
o preenchimento de vagas e
formação de cadastro reserva
para cargos de professor de nível
superior para graduação. A execução está sob responsabilidade
do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC.As
inscrições para o concurso público
serão realizadas pela Internet, no
endereço eletrônico do IBFC –
www.ibfc.org.br e estarão abertas
até o dia 6 de janeiro de 2019. O
valor da inscrição é R$ 150,00.
As oportunidades são para
as áreas de Filosofia, Ciências
Biológicas, Ciências Sociais,
História, Nutrição, Psicologia,

Comunicação Social, Química,
Serviço Social, Gestão da Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Ciência ou
Engenharia de Computação,
Engenharia de Software, Ciências Econômicas, Engenharia de
Materiais, Ciências Biológicas
e/ou Química, Administração
ou Comunicação, Letras, Física
ou Engenharia de qualquer
área, Administração ou Engenharia de Produção, Geografia,
Direito, História, entre outras.
Para participar o candidato
deve ter diploma registrado de
curso superior na área em que
concorrerá, acrescido de especialização ou 50% dos créditos

em programas de mestrado
recomendado pela CAPES ou,
ainda, preferencialmente, mestrado ou doutorado na área
escolhida. A contratação será
regida pela Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT.
O concurso constará de prova objetiva de múltipla escolha,
de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação das provas
está prevista para o dia 20 de
janeiro de 2019 e será realizada
no Centro Universitário da FSA
(Av. Príncipe de Gales, 821 Santo André). Para o edital do
concurso acesse https://www.
confiraconcursos.com.br/edital/ver/fundacao-santo-andre.

CENTRO AUTOMOTIVO PROFESSOR XARÁ
Desde
1980

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

Rua Santo Antonio, 264 - Centro - São Caetano do Sul - Telefone: 4227-6269
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Detetives do Prédio Azul 2: O Mistério
Italiano. Muita aventura nos cinemas
Depois do sucesso do primeiro filme, detetives voltam às telonas
Divulgação

Mozart na
Catedral
Divulgação

Turma dos Detetives do Prédio Azul: Pippo, Sol e Bento

Coral Diocesano

O Coral Diocesano de
Santo André, nascido em fevereiro de 2017, apresentará
em conjunto com o Coral
Santa Bernadette, a Missa
Brevis em ré menor k.65 de
Mozart sob a regência do
Maestro Diego Muniz.
Missa Brevis é uma expressão do latim para "Missa
curta". O termo refere-se
a uma composição que é
curta porque parte do texto
da missa comum é omitida,
ou porque seu tempo de
execução é mais curto. A
peça que será apresentada
foi concluída por Mozart em
14 de janeiro de 1769.
A próxima apresentação
será dia 23/12, às 17h, na
Paróquia Santa Bernadete,
em São Paulo (Avenida do
Oratório, 4246).
O Coral Diocesano tem
pouco mais de um ano de
história, conta com 65 cantores e tem como principal
função animar as missas diocesanas, geralmente onde o
bispo diocesano, Dom Pedro
está celebrando. O Coral
Santa Bernadette é pertencente à Paróquia Santa Bernadete, da Arquidiocese de
São Paulo e nasceu em fevereiro de 2012 e, assim como
o Coral Diocesano, também
conta com a regência do
maestro Diego Muniz, que
trabalha com coros litúrgicos
desde 2007.

Há seis anos na televisão e
atualmente em sua 11ª temporada, o seriado DPA: Detetives do Prédio Azul fez um
salto com sucesso para as
telas do cinema. O primeiro
longa-metragem lançado no
ano passado, encheu salas de
cinema e garantiu um futuro
promissor para os investigadores mirins na sétima arte. Tanto
que na sequência Detetives
do Prédio Azul 2: O Mistério

Italiano, os personagens vão
à Itália para resolver seu novo
mistério, visitando locações
como Alberobello. Mas, apesar
da mudança de cenário, DPA
2 se mantém fiel à fórmula
de sempre, entregando uma
experiência tradicional de DPA.
Na trama, Pippo (Pedro
Henriques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia
Braga) querem participar de um
concurso musical, e para isso

vão a um teste coordenado pelos irmãos Máximo (Diogo Vilela) e Mínima Augusto (Fabiana
Karla). Não leva muito tempo
até que os – agora não tão –
pequenos detetives descubram
que os dois responsáveis pelo
teste são, na verdade, bruxos
malignos que usam as vozes de
crianças para criar uma poção
que lhes concederá uma vida
mais longa. Seguindo os vilões
até um castelo na Itália, onde

também ocorre uma grande
conferência internacional de
bruxos, a trupe tem seu maior
caso até hoje em mãos.
Para quem não viu o primeiro longa e só acompanhou
o seriado em seus primeiros
anos, deve haver estranhamento inicial com certos detalhes.
A trupe original, Mila, Tom e
Capim, não dá as caras aqui,
enquanto a síndica Leocádia,
antes interpretada por Tamara

Taxman, agora é encarnada
pela atriz Cláudia Netto. Nada,
porém, que deva atrapalhar a
diversão das crianças. Na realidade, devem ficar bastante entretidas, já que o foco em magia
e bruxaria também aumentou
bastante em comparação aos
dias passados da série, com elementos fantásticos ganhando
mais destaque e volume devido
ao orçamento mais generoso
dessa segunda incursão.

Férias: cinco museus com jardins em São Paulo
Os amantes da natureza
podem aproveitar para visitar
mostras e exposições e curtir
a tranquilidade e a beleza de
áreas verdes ao redor. Alguns
dos museus paulistas contam
ainda com belos jardins.
A Casa das Rosas (www.
casadasrosas.org.br), localizada
em plena Avenida Paulista, é
uma das antigas mansões que
ainda resistem ao tempo no
centro econômico da cidade.
O lindo jardim, com bancos que
oferecem aconchego aos visitantes, é composto por roseiras
e considerado um dos mais bonitos da capital. Já o Catavento
Cultural (www.cataventocultural.org.br), museu voltado
à ciência e tecnologia, fica no
histórico edifício do Palácio das
Indústrias e oferece mais de
250 instalações para crianças
e adultos se divertirem. Entre

elas está o Borboletário Catavento, que contém algumas
espécies de borboletas. Na
Pinacoteca (pinacoteca.org.br),
um dos mais antigos museus
de São Paulo, fica o Parque
da Luz. A área possui diversas
espécies de árvores, espelho
d’água, gruta com cascata e
aquário subterrâneo. Situado
na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, o Museu da Casa Brasileira (www.mcb.org.br) possui
6.600 m² de área verde e abriga
um lindo jardim, perfeito para
ficar mais próximo da natureza,
mesmo no meio de uma das
mais movimentadas áreas da
cidade. O Museu Afro Brasil
(www.museuafrobrasil.org.br)
tem em seu entorno área verde
de 1.584 km², três lagos artificiais, pista de cooper, parque
infantil, ciclofaixa, e diversas
opções de lazer.

Divulgação

Museu Catavento Cultural oferece mais de 250 atrações para crianças e adultos

Ano Novo, Vida Nova !
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nutrição
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CARTÃO
UNIFORME
ESCOLAR

São Caetano do Sul 2019

A cidade inova

e todo mundo ganha

TAMANHO CERTO
Alunos podem
experimentar as peças
MALHARIA DE PREFERÊNCIA
Pais podem escolher
onde fazer o uniforme
COMÉRCIO AQUECIDO
Os recursos são investidos
no desenvolvimento local

O Cartão Uniforme Escolar é um modelo inovador criado pela Prefeitura
e que beneficia 22.000 alunos e alunas da rede municipal de ensino.
Na rematrícula para 2019, os responsáveis já recebem as informações
sobre o benefício do próximo ano letivo.

São Caetano do Sul, uma cidade moderna,
conectada e em constante evolução.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

