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Teatro

A Câmara de São Caetano
do Sul aprovou as contas do
prefeito José Auricchio Júnior
do exercício de 2012. Por 15
votos a 4, os vereadores mantiveram o parecer da comissão
de Finanças e Orçamento.

A Baby Gym, academia especializada em aulas de psicomotricidade para crianças de 2 meses
a 4 anos, inaugura sua primeira
unidade na região do Grande
ABC, em Santo André, com aula
inaugural no dia 30 de março.

O Teatro Municipal de Santo
André recebe no sábado (16),
às 20 horas, ‘O Show da Praça’,
versão teatral de A Praça é Nossa,
que conta com a participação de
Marcelo de Nóbrega e diversos
personagens do humorístico.
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Auricchio entrega Albert Sabin e
UPA e reestrutura sistema de saúde
A Prefeitura de São Caetano do Sul entrega à população
no sábado (16/3), às 10h30,
a reinauguração do Hospital
Municipal de Emergências
Albert Sabin (Rua Aurélia,
101, Bairro Santa Paula) e a
inauguração da UPA (Unidade
de Pronto-Atendimento) 24h
Engenheiro Julio Marcucci
Sobrinho, em prédio anexo.
Os atendimentos no Albert
Sabin serão iniciados no dia 23
de março, tempo necessário
para a transferência de toda a
estrutura física e de pacientes
internados, que atualmente
são atendidos no Hospital São
Caetano. Página 3

Albert Sabin atenderá exclusivamente moradores de São Caetano

Prefeito José Auricchio Júnior vistoriou os equipamentos para realização de exames

Cinema
A jovem June encontra
escondido na floresta um
parque de diversões chamado
Wonderland. June logo
descobre que o parque veio
de sua imaginação e que ela é
a única que pode tornar o lugar
mágico de novo. Página 5

Governador anuncia
retomada das obras do
Piscinão Jaboticabal

João Doria, enfim, anunciou a retomada das obras do Piscinão Jaboticabal

O governador João Doria se
reuniu na quinta-feira (14), no
Palácio dos Bandeirantes, com
o Ministro de Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto,

secretários de Governo, o
prefeito de São Paulo, Bruno
Covas, e os prefeitos que
formam o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Página 3
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Deputados estaduais
tomam posse na Alesp
Os 94 deputados estaduais
eleitos em outubro de 2018
darão início aos seus mandatos
nesta sexta-feira (15/3), às 15h,
no Plenário Juscelino Kubitschek da Assembleia Legislativa
de São Paulo (Alesp).
A cerimônia será iniciada
às 15 horas com a posse e o
juramento dos parlamentares
após a leitura da mensagem
do governador. Na ocasião,
será realizada a eleição da
Mesa Diretora para o biênio
2019/2021. O órgão é responsável pelos serviços administrativos e legislativos da Casa.
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Carla Morando e Thiago Auricchio tomam posse
Contas de 2012 foram votadas novamente

Aprovação do Cadastro Positivo no Senado
Federal favorece consumidores e empresas
A Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e
o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) comemoram
a aprovação do Projeto de Lei
Complementar 441/2017, que
desburocratiza as regras do Cadastro Positivo pelo Plenário do
Senado Federal. Agora, o texto
segue para sanção presidencial.
Com a alteração, todos os
consumidores brasileiros que
possuem CPF ativo e empresas
inscritas no CNPJ passam a fazer
parte automaticamente do cadastro, a não ser que peçam a
exclusão de suas informações, o
que é feito de forma gratuita. O
Cadastro Positivo é um banco de
dados operado pela CNDL e pelo
SPC Brasil, que reúne informações
sobre o histórico de pagamentos
realizados pelos consumidores.
A principal consequência das
novas regras será tornar o acesso
ao crédito mais fácil e com juros
menores para consumidores

Câmara aprova contas
de 2012 da Prefeitura
de São Caetano do Sul

Waldemir Barreto/Agência Senado

Em sessão bastante tumultuada, por 15 votos a 4, a
Câmara de São Caetano do Sul
seguiu o parecer da Comissão
de Finanças e Orçamento da
Casa e aprovou as contas de
2012 da Prefeitura. A decisão,
tomada durante a sessão da
última terça-feira (12/3), mantém o prefeito José Auricchio
Júnior (PSDB) apto a disputar a
reeleição em 2020. Os quatro
votos que seguiram o parecer
do TCE (Tribunal de Contas do

Estado) foram dos vereadores
Ubiratan Figueiredo (PR), Chico Bento (PP), Jander Lira (PP)
e César Oliva (PR).
O balancete de 2012 chegou a ser apreciado pelo Legislativo em agosto de 2015. Na
ocasião, segundo a Justiça, o
processo foi marcado por falhas, como a afronta ao direito
de ampla defesa. Por conta
disso, a Justiça determinou a
nova votação no plenário da
Câmara de São Caetano.

Parra cobra atitude
para início das obras do
Piscinão Jaboticabal
Após aprovação no Senado, texto seguiu para sanção presidencial

e empresas que honram seus
compromissos financeiros, pois
permitirá que informações que
atualmente não são consideradas
em uma avaliação de crédito,
passem a ser consultadas, possibilitando uma avaliação de risco
mais justa e individualizada.
Além disso, favorecerá mais

assertividade por parte do
empresário nos processos de
análise e concessão de financiamentos, empréstimos e
compras a prazo. Isso tudo sem
afetar a proteção de dados sensíveis e o próprio sigilo bancário
que permanecem preservados,
como todas as demais exigên-

cias previstas no Código de
Defesa do Consumidor.
A mudança nas regras do Cadastro Positivo também deve estimular a competição na oferta de
crédito entre instituições financeiras, como fintechs, cooperativas,
pequenas financeiras e também
entre empresas do varejo.

PL de Ubiratan Figueiredo prevê
incentivo à geração de energia solar

A catástrofe poderia ter
sido minimizada no Grande
ABC se o Piscinão Jaboticabal,
na divisa entre São Caetano,
São Bernardo e a Capital, tivesse cumprindo o seu papel
para o combate às enchentes.
Discutido há uma década sem
avanços, o projeto do reservatório às margens do Córrego
Jaboticabal, visa a construção
de equipamento com capacidade para acumular 900 mil
metros cúbicos de água das
chuvas a custo de aproximadamente R$ 400 milhões.
“Estamos pagando a conta
do impasse das desapropriações entre o Governo do
Estado e a Prefeitura de São
Paulo. Não podemos aceitar
essa negligência com a região
visto a maior tragédia da
nossa história”, ressaltou o
vereador Edison Parra (PSB).
O parlamentar está pressionando as autoridades
competentes por meio de
requerimento já protocolado
na terça-feira (12/3) ao governador de São Paulo João Doria e ao Daee (Departamento
de Obras e Energia Elétrica).

Estudos realizados mostram
que o Piscinão Jaboticabal
continua sendo a melhor
alternativa para minimizar
os riscos de inundações nas
áreas envolvidas.
“É preciso uma atitude
imediata para responder à
população. Não podemos
esperar mais. É uma obra
fundamental para o desenvolvimento econômico e social. Para que acontecimentos
como este não se repitam, a
região necessita que outras esferas de governo invistam em
macrodrenagem”, concluiu.

Vereador Edison Parra

Painéis de captação da luz solar é um dos exemplos citados pelo vereador Ubiratan

pelo Conselho Municipal de
Urbanismo, e a instalação do
equipamento deverá prever a
contenção e o reuso das águas
da chuva, conforme regulamentação específica. No entanto,
para o munícipe ou empresa
aderir ao programa, o imóvel deverá produzir, no mínimo, 5% de
toda energia elétrica utilizada.
Para Ubiratan Figueiredo, o
uso de fontes renováveis é essencial para a sustentabilidade
do planeta. “O Brasil é um dos
países que mais produzem energia de fontes renováveis, mas temos a capacidade de fazer ainda
mais”, explica. A justificativa do
projeto afirma que existe um
grande potencial para geração
de energia dentro das cidades,
por meio dos painéis que utilizam luz solar, geradores eólicos,
além dos geradores à base de
combustível renovável, como
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o etanol, o biodiesel e o biogás.
“Dentre as fontes de energia renovável que se destacam
para a utilização doméstica
nas grandes cidades, a energia
fotovoltaica, de luz solar, tem
uma possibilidade cada vez
maior de aplicação, visto que
seu custo está reduzindo. Está
na hora de as cidades fazerem
a sua parte e incentivarem a
instalação de autogeração”,
afirma o parlamentar.
Na defesa do projeto, o vereador faz menção ao Conselho
Nacional de Política Fazendária
(Confaz), através do convênio
ICMS 16, de 22 de abril de 2015,
que passou a permitir que os
Estados deixem de cobrar duas
vezes o ICMS que incide sobre a
energia gerada e consumida. Já
aderiram ao convênio os Estados de Goiás, Pernambuco, São
Paulo e Minas Gerais.
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Em meio a quantidade de
ocorrências registradas em São
Caetano do Sul sobre queda
de energia, tramita na Câmara
Municipal, projeto de lei do vereador Ubiratan Figueiredo da
ONG (PR) que estabelece uma
política de incentivo à geração
de energia elétrica renovável.
De acordo com o texto, a prefeitura deverá promover ações
de incentivo à autogeração
de energia e criar programas.
Segundo a proposta, a autogeração deverá produzir energia
de fontes exclusivamente renováveis, através da utilização
de painéis de captação da
luz solar, por exemplo, a qual
poderá ser considerada como
área não computável para fins
de permeabilidade de solo.
Ainda de acordo com o texto,
a aprovação do uso de energia renovável será concedida

ABC, 15 de março de 2019

04
03

Jornal da Região

Albert Sabin e UPA reestruturam
sistema de atendimento de Saúde
Reinauguração do Hospital e inauguração da Unidade de Pronto Atendimento ocorrem no sábado

Academia
para bebês
chega ao ABC
neste mês
Divulgação

Baby Gym abre dia 30

A Baby Gym, academia
especializada em aulas de
psicomotricidade para crianças de 2 meses a 4 anos,
inaugura sua primeira unidade na região do Grande
ABC, em Santo André, com
aula inaugural no dia 30 de
março. A unidade é a quarta
da rede em São Paulo, que
também tem academias no
Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Paraíba, Rio Grande
do Norte e Minas Gerais.
As aulas são baseadas
no desenvolvimento da psicomotricidade das crianças
e possui quatro turmas:
“Pitocos”, de 2 a 8 meses,
“Exploradores”, de 9 a 12
meses, “Artistas”, de 19 a 36
meses, e “Gênios”, de 3 a 4
anos, com conteúdos que estimulam o desenvolvimento
das crianças, planejadas para
desenvolver ao máximo o
potencial psicológico, físico
e social da criança.
Na região, a novidade
é dirigida pela educadora
física Marcela Dada, que é
especializada em gestantes
e bebês, e atua há 13 anos
com aulas de natação para
o público infantil. “Sempre
atuei com educação física voltada para a infância.
Acredito que a orientação
esportiva e o incentivo é
uma porta de entrada para
uma vida que se mantenha
saudável. Além disso, sei da
importância do esporte para
o desenvolvimento infantil, e
quando conheci a Baby Gym,
através do meu marido que
é médico e atua na saúde
infantil, entendi que era
uma maneira de aliar tudo
que acredito a um trabalho
que desenvolve práticas para
que as crianças possam criar
confiança e explorar suas
habilidades”, destaca.
A Baby Gym Santo André
promove, entre 9h e 13h,
do dia da inauguração, aulas experimentais para que
mães, pais, avós, tios, tias e
seus bebês possam conhecer um pouco mais sobre o
programa de atividades que
a unidade oferecerá. Os interessados podem se inscrever
e agendar o horário através do email santoandre@
meubabygym.com ou pelos
telefones (11) 4427-1337 e
(11) 93044-1515

A Prefeitura de São Caetano
do Sul entrega à população neste sábado (16/3), às 10h30, a
reinauguração do Hospital Municipal de Emergências Albert
Sabin (Rua Aurélia, 101, Bairro
Santa Paula) e a inauguração
da UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) 24h Engenheiro
Julio Marcucci Sobrinho, em
prédio anexo.
Com as entregas dos equipamentos, há também outra
grande novidade: a reestruturação do sistema de atendimento de urgência e emergência de São Caetano do Sul. No
novo modelo, os portadores
do Cid Card (que futuramente
será o Cartão São Caetano) deverão buscar atendimento no
Hospital Albert Sabin. Os que
não possuem o Cid Card serão
atendidos na UPA.
Já o atendimento infantil
(até 14 anos) permanecerá
sendo realizado no Hospital
Infantil e Maternidade Márcia
Braido para quem tem o Cid
Card. Quem não possui o cadastro será atendido na nova UPA.
“Este novo modelo reorganiza o nosso sistema de
atendimento de urgência e
emergência. Isso significa um
serviço significativamente mais
qualificado, com mais agilidade
e eficiência no acolhimento aos
pacientes”, ressalta o prefeito
José Auricchio Júnior. O chefe
do Executivo realizou visita
técnica às unidades na tarde
da última quarta-feira (13/3).
Os atendimentos serão
iniciados no dia 23 de março,
às 7 horas, tempo necessário para a transferência de
toda a estrutura física e de
pacientes internados, que
atualmente são atendidos no
Hospital São Caetano.
A secretária municipal de
Saúde, Regina Maura Zetone, destaca que ambas as
unidades já iniciarão os atendimentos com o prontuário
eletrônico, uma das medidas
de informatização da rede que
asseguram atendimentos mais
ágeis e eficientes.
Dentro da estratégia de
saúde conectada também está
inserido plantão médico 24
horas de profissionais da FIDI
(Fundação Instituto de Pesqui-

Fotos: Letícia Teixeira

Prefeito Auricchio e assessores vistoriaram o término das obras

sa e Estudo de Diagnóstico por
Imagem) para sanar eventuais
dúvidas sobre os laudos dos
exames. A medida resultará em
diagnósticos mais precisos.
Capacidade - Com a ampla reforma, o Hospital Albert
Sabin, com funcionamento 24
horas, contará com três salas
de atendimento clínico, ortopedia, cirurgia, psiquiatria, sala
de medicação e atendimento
oftalmológico aos fins de semana. São 16 leitos de internação
clínica, cirúrgica ou ortopédica,
nove leitos de UTI e três leitos
de psiquiatria. O Hospital será
entregue com capacidade para
realizar 10.000 atendimentos
por mês, incluindo exames
laboratoriais, radiografias, tomografias e ultrassonografias.
Já a UPA, também com funcionamento 24 horas (abrangendo adulto e infantil), terá
três salas de atendimento clínico, duas salas de atendimento
pediátrico, uma sala de atendimento odontológico, radiografia, exames laboratoriais, sala
de medicação adulto e sala de
medicação infantil. São cinco
leitos de emergência (adulto e
infantil), 15 leitos de observação adulto e sete leitos de observação infantil. A capacidade
operacional é de 10.000 atendimentos adultos de urgência
e emergência por mês, além de
3.500 atendimentos infantis de
urgência e emergência por mês.

Unidade possui 16 leitos para internação clínica e nove de UTI

Equipamentos do Hospital Albert Sabin são todos novos

Obras do Piscinão Jaboticabal serão retomadas
O governador João Doria
se reuniu na quinta-feira (14),
no Palácio dos Bandeirantes,
com o Ministro de Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto, secretários de Governo,
o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e os prefeitos que
formam o Consórcio Intermunicipal Grande ABC para
discutir medidas preventivas
e de atendimento as vítimas
das chuvas e inundações em
São Paulo.
"Essa é uma tarefa coletiva, dos prefeitos, do Governo do Estado e também do
Governo Federal. O Ministro
Gustavo Canuto esteve conosco para discutir e deliberar medidas para mitigar
os efeitos das chuvas que
ocorreram em nosso Estado",
explicou o João Doria.
i n f raes t r u t u ra e
Sa n ea m e n to - Entre as
principais medidas, está a
retomada da construção do
Piscinão Jaboticabal, com
capacidade para armazenar
900 mil m³ de águas pluviais,
na divisa entre os municípios
de São Paulo, São Caetano
do Sul e São Bernardo do
Campo. O Governo do Estado
providenciará a Declaração

de Utilidade Pública para a
desapropriação do terreno,
que receberá o reservatório.
A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, em
parceria com o Ministério de
Desenvolvimento Regional
buscará recursos junto à Caixa Econômica Federal para
dar início à licitação da obra,
que tem custo previsto de R$
400 milhões.
"Essa é uma obra cara e
será feita junto com o Governo
Federal", disse Doria.
Também serão liberados
R$ 20 milhões em recursos do
Fumefi (Fundo Metropolitano
de Financiamento e Investimento) para a construção da
galeria do Córrego da Mooca,
além de muros de arrimo e
desassoreamento imediato
de córregos da Capital e dos
sete municípios da Região
Metropolitana atingidos pelas chuvas.
Liberação do FGTS e
Crédito para Microempree n ded o res - Doria
também anunciou que o
Governo do Estado, por meio
do Banco do Povo Paulista,
concederá linhas de microcrédito de até R$ 20 mil para
empreendedores de peque-

Helber Aggio

Governo anunciou medidas preventivas para mitigar efeitos das chuvas

nos negócios que tiveram
prejuízos com as chuvas.
Por meio do Banco do
Povo, serão liberadas linhas de
créditos de R$ 200,00 até R$
20.000,00, com taxa de juros
de 0,35% ao mês, sem avalista. Haverá carência de até 90
dias para realizar o primeiro
pagamento e prazo de até 36
meses para quitação.
Os empréstimos poderão
ser feitos somente por pessoas
jurídicas de micros e pequenos
negócios formais (MEI, ME,
LTDA, EIRELI), localizadas nos
bairros afetados pelas chuvas

nos municípios de São Paulo,
São Caetano do Sul, Santo
André, São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá, Ribeirão
Pires, Embu das Artes e Rio
Grande da Serra.
Durante a reunião também foi acordado junto ao
Ministro de Desenvolvimento
Regional, Gustavo Canuto, a
liberação do FGTS - Fundo de
Garantia por Tempo de Serviços às vítimas das enchentes,
que foi possível com a edição
da portaria 722 de 13 de
março de 2019 pelo Governo Federal reconhecendo a

situação de emergências nos
municípios da Região Metropolitana de São Paulo.
Para obter o benefício, a
Defesa Civil de cada município afetado deve preencher o
cadastro federal S2ID junto ao
Ministério de Desenvolvimento Regional com os endereços
afetados, que o encaminhará
à Caixa Econômica Federal.
Após a liberação do recurso e
mediante a apresentação de
um comprovante de residência, o morador pode sacar o
benefício na data determinada
pelo banco.
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Programa Agente Jovem é
prorrogado por mais um semestre
Contrato de trabalho foi renovado com os 150 participantes do programa

ParkShopping
arrecada
doações para
vítimas da
chuva

O ParkShoppingSãoCaetano, em parceria com o Fundo
Social de Solidariedade e Prefeitura de São Caetano do Sul,
está arrecadando doações
para as famílias vítimas da
chuva que devastou a região
no último domingo. Com a
iniciativa, os frequentadores
do centro de compras poderão
colaborar com as famílias que
perderam móveis, roupas,
alimentos e até suas casas. Poderão ser doados vestuário em
bom estado, roupas de cama,
mesa e banho em condições
de uso, produtos de higiene
pessoal e de limpeza, além de
alimentos não perecíveis. Os
produtos serão arrecadados
em caixa de doação na Portaria
A do empreendimento.

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
Com estacionamento
para clientes

A notícia da prorrogação
do contrato de trabalho por
mais seis meses foi comemorada pelos 150 participantes
do Programa Agente Jovem da
Prefeitura de São Caetano do
Sul, na quarta-feira (13/3), no
auditório do Cecape (Centro de
Capacitação dos Profissionais
da Educação Dra Zilda Arns).
Gerenciado pela Secretaria de
Assistência e Inclusão Social
(Seais) da cidade, o projeto é
destinado a moradores com
idades entre 16 e 21 anos, que
prestam serviço em órgãos públicos por quatro horas diárias.
“Contamos com um grupo
de qualidade, fruto da dedicação desses colaboradores e
do processo criterioso de seleção”, avaliou o prefeito José
Auricchio Júnior. “Sabemos
de alguns integrantes que já
conseguiram uma colocação no
mercado de trabalho e isso demonstra que alcançamos nosso
objetivo: preparar nossa juventude para que todos cheguem
aptos, com certa experiência
e diferença, e sejam atraentes
para as empresas”, completou.
O titular da Seais, Daniel
Córdoba, aproveitou a ocasião

Letícia Teixeira/PMSCS

Participantes do Agente Jovem comemoraram a notícia

para enaltecer o engajamento
dos jovens na colaboração
com as famílias atingidas pelas fortes chuvas do início da
semana. “Estamos muito satisfeitos com o empenho e comprometimento que os agentes
tiveram com a nossa cidade”,
agradeceu. “A primeira linha do
currículo de vocês leva o nome

Rede D'Or inaugura
Centro de Oncologia

da Prefeitura de São Caetano.
Isso vale ouro”, acrescentou.
“O Programa Agente Jovem
abriu muitas oportunidades,
não só na questão financeira,
mas como experiência profissional. Tenho a certeza de que
abrirá novas portas”, resumiu
Priscila Oliveira, de 18 anos,
moradora do Bairro São José.

Os integrantes recebem
auxílio financeiro no valor de
dois terços do salário mínimo
nacional vigente e cesta básica.
CAPACITAÇÕES - Desde o
mês de setembro de 2018,
quando o atual grupo do Programa Agente Jovem iniciou
os trabalhos na Prefeitura de
São Caetano, os participantes

acompanharam uma série de
palestras. Conferência Municipal dos Direitos da Criança e dos
Adolescentes, Empreendedorismo, A Importância do Segundo
Idioma, Trabalho em Equipe,
Gratidão & Sucesso, Outliers Ponto fora da Curva e Marketing
Pessoal no LinkedIn foram os
principais temas abordados.

Bairro Oswaldo Cruz recebe segunda
edição do Governo em Movimento
Divulgação/PMSCS

Divulgação

Unidade ambulatorial abre na segunda-feira, dia 18

O Hospital São Luiz São
Caetano, inaugura, na próxima segunda-feira (18), uma
nova unidade ambulatorial
da Oncologia D'Or. O novo
serviço favorecerá a atuação
integrada de todas as especialidades médicas envolvidas no
diagnóstico e tratamento do
câncer dentro da instituição,
proporcionando maior agilidade e melhores resultados
no controle destas doenças.
O amplo e moderno espaço conta com boxes individuais para tratamento, com
camas e espaço para acompanhantes, assegurando o conforto durante as aplicações.
Posto de enfermagem, triagem, farmácia, sala de espera
privativa e sala de espera
externa completam a nova
unidade. "Agora a população
do ABC, além de contar com

nosso atendimento e acolhimento diferenciados, terá
também acesso a um serviço
de oncologia desenhado no
mesmo padrão dos melhores
centros internacionais para
tratamento do câncer, com
conforto e comodidade para
os pacientes. E vamos garantir também maior integração
das equipes médicas e humanização para o atendimento
completo de cada paciente",
aponta Carlos Lotfi, diretor
geral do Hospital São Luiz São
Caetano.
Serviço:
Inauguração Oncologia D'Or
Hospital São Luiz São Caetano
Data: 18 de março
(segunda-feira) às 19h
Endereço: Rua Walter Figueira
s/n – Bairro Cerâmica
São Caetano do Sul

Atividades acontecerão na Emef Oswaldo Samuel Massei

A Prefeitura de São Caetano
do Sul realiza a segunda edição
do Programa Governo em Movimento neste ano e o bairro
contemplado desta vez será o
Oswaldo Cruz, de segunda-feira
a sábado (18 a 23/3).
O objetivo do programa é
criar maior interação entre Administração Municipal e a população, além de levar serviços,
atendimentos, informações,
coletar demandas e sugestões
dos moradores.
O prefeito José Auricchio
Júnior solicitou alteração no
dia em que acontece a visita
de voluntários às casas de munícipes do bairro, no intuito de
levar informações do governo
municipal e receber as demandas por serviço. Desde o ano
passado, a visita acontecia
aos sábados, das 9h às 13h, e
agora acontecerá às segundas-

-feiras, das 17h às 21h. “É uma
forma de alcançarmos ainda
mais moradores em suas casas, pois é um horário em que
muita gente já retornou do
trabalho”, explicou.
ATENDIMENTO - De terça a
quinta-feira (19 a 21/3), das 9h
às 17h, na praça da Rua Oswaldo Cruz com a Rua Bertolino
Cunha, haverá o Espaço de
Atendimento ao Público, com
orientações ao empreendedor,
entrega de currículos e solicitação de cestas básicas.
SAÚDE - As consultas do
programa Saúde em Movimento acontecerão na próxima quarta-feira (20/3), na
Unidade Básica de Saúde Nair
Spina Benedicts (Rua Oswaldo Cruz, 1153), das 8h às 21h.
As especialidades atendidas
serão clínico geral, ortopedia, pediatria, ginecologia,

dermatologia, nefrologia e
também cardiologia.
ATIVIDADES - O sábado (23)
está reservado para as atividades que acontecerão na Emef
Oswaldo Samuel Massei (Rua
Giovani Perucchi, 190), das
9h às 13h, com a participação
das escolas municipais Emei
Abelardo Galdino Pinto, Emei
Emílio Carlos, EMI Matheus
Constantino, Creche Oswaldo
Cruz, Emef Elvira Paolilo Braido,
Emef Olyntho Voltarelli Filho,
Emef Sylvio Romero e a Escola
Municipal de Idiomas Paulo
Sérgio Fiorotti.
Cada escola realizará a atividade ‘Aula Aberta’, quando
os alunos poderão vivenciar
e compartilhar momentos de
aprendizagem, além de fortalecer a parceria com os educadores que são presentes na vida
de seus filhos.

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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O Parque dos Sonhos é
animação para toda a família
O filme conta a história onde a imaginação de uma menina ganha vida
Divulgação

Circo dos
Sonhos chega
ao ABC
Divulgação

June e seus amigos vivem grandes aventuras no parque de diversões

Circo estreia dia 22

A partir do próximo dia 22
de março, o Circo dos Sonhos
chega a Santo André, com
seu mais novo espetáculo,
Mundo da Fantasia. Pensando em resgatar os aspectos
lúdicos da garotada, o Circo
dos Sonhos conta a história
de Ly, uma criança que não
desgrudava um só minuto
do videogame, até o aparelho entrar em curto circuito
e sua tela dar lugar a um
portal, que a leva à fronteira
da realidade e da ilusão: o
Mundo da Fantasia. Depois
de ultrapassar esse portal
ela é recepcionada pelos
palhaços, que como bobos
da corte, apresentam a ela
aquele reino encantado.
Toda a ação do espetáculo
acontece no castelo do
Mundo da Fantasia, onde
um show de surpresas com
personagens, figurinos e
cenários que povoam os
contos infantis será exibido ao público.
Endereço: Av. Alexandre Gusmão, 133, esquina
com a Giovanni Battista
Pirelli - Ao lado do Shopping
Atrium - Santo André. Vendas: Bilheteria do Circo - de
terça a sexta, das 13h às 20h
/ No site www.tudus.com.
br. Informações: 2076-0087.

Colorido, com personagens divertidos e com uma
mensagem inspiradora para
adultos e crianças, O Parque
dos Sonhos faz aquele tipo
de animação para se assistir e
assistir várias vezes. O Parque
Dos Sonhos foge dos padrões
vistos ultimamente nas animações e chama atenção principalmente por conta de seu
visual chamativo e por criar

um mundo completamente
empolgante sobre uma garotinha e seu parque de imaginação. O local, criado com
papéis, cartolinas e muita
cola tem um toque de magia,
e é muito real para a June.
O parque dos sonhos da
jovem é vibrante e o tempo está sempre ensolarado.
O urso Bommer dá as boas
vindas para os visitantes, os

castores Gus e Cooper ficam
de olho nas coisas, prontos
para reformar o que precisar e
a javali Greta comanda todos
com bastante precisão. A parte mais interessante, fica com
o macaco Peanut que com
uma caneta mágica projeta as
novas atrações e brinquedos.
E tudo isso acontece dentro
da imaginação fértil de June,
que passa horas a brincar

com sua mãe nesse mundo
de faz de conta.
O Parque dos Sonhos então
leva June numa aventura única de auto-descobertas para
salvar o local que cria vida e
não está mais apenas na sua
imaginação. É como se estivéssemos dentro de um filme que
mistura Toy Story (1995) com
Uma Aventura Lego (2014).
O maior destaque de O

Parque dos Sonhos, fica com
sua narrativa, onde o roteiro
tem a proeza de contar uma
história, que pode a princípio
parecer bobinha, para tratar
de assuntos como família, luto,
esperança e confiar em si mesmo. E assim, O Parque dos Sonhos faz isso com uma leveza
enorme, num filme com um
coração e carisma do tamanho
de uma roda gigante.
Divulgação

Santo André tem
atrações no Municipal
Nesta semana o Teatro Mu- e o personagem carioca ‘Manicipal de Santo André tem landro’. Indicação: 16 anos.
Ingressos
R$ 30
a R$ 60 a
atrações. NoBairros
sábado
(16), eàsJordanópolis
Paulicéia
vãode
receber
coleta
20h, será a vez de ‘O Show venda na bilheteria e em www.
da Praça’, versão teatral de A bilheteriaexpress.com.br. E no
Praça é Nossa. O espetáculo domingo, às 16h, a atração
de dança ‘Conexão, com a Aca- será o espetáculo ‘Conexão’,
demia Vandance, acontece no da Academia Vandance’, com
domingo (17), às 16h. A agenda concepção e direção de Vando fim de semana tem ainda a nia Redoval. Ingressos a R$
abertura da exposição ‘InVisí- 12,50 e R$ 25, a venda uma
vel’, na sexta-feira, às 19h, no hora antes na bilheteria. O
Museu da cidade, e o União endereço do teatro é Praça IV
Rock Fest V, sábado a partir Centenário, s/n, Centro.
das 11h, na Concha Acústica.
Outras atividades No sábado, às 20h, o pú- Nesta sexta-feira (15), a partir
blico poderá conferir ‘O Show das 19h, no Museu de Santo
da Praça’, versão teatral do André Dr. Octaviano Armando
humorístico ‘A Praça é Nossa’. Gaiarsa, será realizada a abertuO formato é o original, com ra da exposição ‘InVisível’, com
um banco no centro do palco, graffitis, ilustrações e fotografias
onde o protagonista Marcelo de Santo André por Drica Souza,
da Nóbrega recebe os perso- Vinicius Cerchiari e William Pinagens como a ingênua ‘Nina’ mentel. Visitas até 1º de junho.

Marcelo de Nóbrega (direita) recebe os personagens da Praça

E o universo dos quadrinhos do
Grande ABC é o tema da exposição ‘Café Ilustrado’, de Thina
Curtiss e Fabi Menassi, em cartaz
na Sala Especial. O museu está
aberto de segunda a sexta-feira
das 8h30 às 16h30, e sábados das
9h às 14h30. O endereço é Rua
Senador Fláquer, 470, Centro.

Entrada franca.
No sábado, a partir das 9h,
a Galeria Studio Center recebe
mais uma Feira Livre do Vinil. O
endereço é Rua Campos Sales,
58/64, Centro. E a partir das
11h, na Concha Acústica da
Praça do Carmo, o União Rock
Fest V contará com a apresenta-

ção das bandas Ruama, Anima,
Anjos Ordinários e Pânico X. O
festival prossegue no próximo
sábado (23). Atividades gratuitas. Mais informações podem
ser obtidas por meio do telefone 4433-0652, ou no site:
http://culturaz.santoandre.
sp.gov.br/.

Emagrecimento Saudável!
Agende uma Consulta
com o nossa Equipe
de ENDOCRINOLOGISTAS.

Médica Responsável
Dra. Gisele de Brito Azzi
CRM 105251

Agende a sua
Consulta!

Espaço Cerâmica - (011) 4224-2000
www.clinicaazzi.com.br
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que é de SÃO CAETANO DO SUL

Investimento
Saúde

Tecnologia e humanização no atendimento
Quem vive em São Caetano do Sul sabe que pode contar com o
que existe de melhor na rede municipal de saúde: profissionais
treinados, centros de especialidades, medicina preventiva, acesso a
medicamentos, exames e vacinas, respaldo total em cada etapa da vida.
Afinal, sua saúde é valiosa demais para não ser prioridade!
• Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin totalmente
reformado e ampliado
• Inauguração da primeira UPA (Unidade de Pronto Atendimento)
da cidade
• Lançamento do “Saúde em Movimento”: consultórios móveis
com atendimento em seu bairro
• Aplicativo “Portal Saúde 24 Horas” (para Android e iPhone), com
todas as informações da saúde pública da cidade na palma da
sua mão
• Implantação do Prontuário Eletrônico integrado em toda a
rede municipal de saúde

