SÃO CAETANO DO SUL

145

ANOS

uma cidade visionária

CRIANDO UM FUTURO SUSTENTÁVEL

Ano 30

Proibida a venda em separado

PMSCS

Quando fui eleito pela primeira vez, em 2004, a globalização foi o
maior acontecimento, que integrou mais a sociedade e as economias,
mas também aumentou os desafios, com a chegada de novas tecnologias,
trazendo muito impacto na vida das pessoas.
Do ponto de vista de São Caetano é indiscutível dizer que o que mais
apostamos e investimos foi criar um modelo de saúde que atendesse de
forma satisfatória nossa população. Porém, isso não foi um fato isolado.
Continuamos investindo em educação, em programações de longo prazo,
como a municipalização do ensino fundamental e como estamos preparando
medidas para daqui uma década na questão do ensino infantil.
Também atendemos outros eixos sociais, como a inclusão social e a questão
estrutural da cidade. Temos desafios enormes do ponto de vista estrutural,
em especial do ponto de vista de drenagem e mobilidade, como em toda região
metropolitana de São Paulo. Entretanto, São Caetano tem suas peculiaridades,
que trazem desafios maiores, os quais creio que serão os da próxima década.
Entretanto, o eixo central do desenvolvimento foi realmente a atenção
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à saúde, sobretudo, daqueles que mais precisam. Contudo, isso não seria
completo se não tivéssemos a roda econômica funcionando.
Do ponto de vista da retomada econômica, o segmento do
microempreendedoríssimo individual tem recebido atenção muito especial
da nossa parte, associado ao microcrédito.
Já em relação à geração de emprego, estamos constantemente
recebendo empresas, como por exemplo a rede Nós, joint venture formada
pelo grupo mexicano Femsa e pela Raízen, que vai instalar 20 lojas em
São Caetano em um ano.
Temos uma preocupação muito grande com o futuro de nossa cidade.
Porém, temos uma missão muito clara, vamos continuar, sobretudo,
cuidando das pessoas. Trazendo melhoria na qualidade de vida da
população, com acesso a serviços públicos, com atração do segmento
econômico, para que a gente faça essa roda desenvolvimentista de São
Caetano do Sul não parar na próxima década.
Prefeito José Auricchio Junior
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SÃO CAETANO

lidera ranking de cidades sustentáveis

A maior força na busca pelo desenvolvimento
sustentável está nas mãos das cidades, pois são
nelas que a maior parte das pessoas vive e onde
a economia gira. A maneira como a população estará vivendo nas próximas décadas está ligada às
escolhas feitas nos dias de hoje. Para tanto, ações
ambiciosas são necessárias para fomentar a capacidade de desenvolvimento econômico atrelada
às áreas social e ambiental.
Tornar uma cidade sustentável é deixá-la mais
inclusiva e segura, e nesse quesito São Caetano é
referência, tanto que é o primeiro entre os 5.570
municípios brasileiros em relação às práticas
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentá
vel (ODSs), da Organização das Nações Unidas
(ONU), que concentram série de ações a serem
atingidas para proteger o planeta e torná-lo mais
inclusivo, justo e seguro.
São Caetano também ostenta o melhor Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil e a
cidade trabalha para que Saúde, Educação, Segurança e Assistência e Inclusão Social continuem
sendo áreas primordiais, todas articuladas aos
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à
Agenda 2030 da ONU.
“Não é de hoje que São Caetano do Sul trabalha
para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nosso Plano de Governo foi todo pautado
em ações que preparam a cidade para o futuro, com
uso de muita gestão técnica, alta tecnologia e gover
nança, que garantem o desenvolvimento social e
econômico do município que já tem o melhor Índice
de Desenvolvimento Humano do Brasil e caminha
para aumentar ainda mais a qualidade de vida dos
moradores”, afirma o prefeito José Auricchio Júnior.
Para manter a qualidade de vida no município
os investimentos não param. O governo municipal
está investindo R$ 300 milhões em obras a serem
entregues até o final de 2024. “Estamos progra
mando, daqui para o final da administração, R$ 300
milhões em obras. Todas com previsão de término
em 31 de dezembro de 2024. Com exceção, por
que não depende da gente, mas do cronograma
de liberação de crédito, das obras de drenagem do
ReFundação, que podem avançar para a próxima
administração municipal”, destaca o prefeito.

Arquivo/PMSCS

“

Nosso Plano de
Governo foi todo
pautado em ações
que preparam
a cidade para
o futuro, com
uso de muita
gestão técnica,
alta tecnologia
e governança,
que garantem o
desenvolvimento
social e econômico
José Auricchio
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Município integra rede global dedicada
ao desenvolvimento urbano sustentável
O desenvolvimento equitativo e centrado nas pessoas constrói comunidades urbanas mais justas,
habitáveis e inclusivas. Com foco nessa meta, a Prefeitura de São Caetano passou a integrar a organiza
ção ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade), que tem como premissa atuar junto aos governos
locais oferecendo acesso a conhecimento, parcerias e capacitações para gerar mudanças sistêmicas em
prol da sustentabilidade urbana.
A entidade atua como uma central de recebimento e repasse de informações sobre iniciativas locais
para a promoção do desenvolvimento sustentável,e trabalha conjuntamente com sociedades comerciais,
organizações da sociedade civil e instituições de pesquisa públicas e privadas para desenvolver e trocar
conhecimento sobre preservação do meio ambiente e desenvolvimento de tecnologias limpas.
“O ingresso nessa rede global, que reúne mais de 2.500 governos locais e regionais de 130 países com
prometidos com o desenvolvimento urbano sustentável, é uma importante iniciativa para o intercâmbio
de experiências voltadas à implementação de políticas de preservação do meio ambiente e desenvolvi
mento de tecnologias limpas”, destaca o prefeito José Auricchio Junior.

A ICLEI Governos Locais pela
Sustentabilidade é uma organização
que reúne mais de
2.500 governos locais
e regionais de
130 países
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Uma Saúde
mais humana
ProSaúde Fila Zero acelera
exames, consultas e cirurgias
represados pela pandemia

Fotos: PMSCS

Para uma cidade ser considerada sustentável precisa ser um espaço que agre
gue pessoas e gere sinergia. A boa qualidade de vida dos moradores está asse
gurada com uma Saúde mais humana, uma Educação que garanta o desenvolvi
mento das potencialidades das crianças e adolescentes, um arco de proteção
social fortalecido, com geração de emprego e renda. A qualificação dos serviços
públicos passa pelo investimento em tecnologia e a Prefeitura de São Caetano
tem trabalhado para atender a população em todas as suas necessidades.
Na área da Saúde a cidade garantiu excelentes indicadores no Índice de Desen
volvimento Sustentável das Cidades em queda de mortalidade materna infantil,
mortalidade por Aids, incidência de dengue, aplicação do orçamento municipal em
Saúde, detecção de hepatite, entre outros.
Com o objetivo de diminuir a fila de espera e agilizar o atendimento a exames,
consultas e cirurgias represados pela pandemia, a Prefeitura de São Caetano do
Sul implementou o programa ProSaúde Fila Zero. Com R$ 11 milhões de investi
mentos, até dezembro são realizados diversos mutirões de cirurgias e consultas,
o novo serviço de Telemedicina e o Saúde nos Bairros, com agendamento de paci
entes que aguardam por consultas de especialistas em cada unidade.
Todos os atendimentos são realizados por agendamento, respeitando as
prioridades da fila e o tempo de espera pelas consultas, exames e cirurgias.
Um planejamento minucioso levantou as especialidades com maior demanda
e definiu prioridades para o programa, que vai realizar 2,3 mil cirurgias; 25 mil
consultas; 13,3 mil exames e 4,8 mil atendimentos em Fisioterapia, além dos
procedimentos de rotina.
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Uma novidade implementada pela prefeitura é a Telemedicina, que funciona
nas Unidades Básicas de Saúde Ivanhoé Esposito (Barcelona), Moacir Gallina
(Cerâmica), Dolores Massei (São José), Angelo Antenor Zambom (Boa Vista) e
João Luiz Pasqual Bonaparte (Santa Paula).
“Trouxemos resolutividade em consultas, com atendimento especializado em
cinco consultórios virtuais por 12 horas diárias. São 900 consultas por semana
em Endocrinologia, Cardiologia, Dermatologia, Neurologia, Vascular, Urologia e
Otorrinolaringologia. As sequelas da pandemia são resolvidas com a indispensável
ajuda da tecnologia”, explicou a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone.
SAÚDE NOS BAIRROS - O programa percorre as Unidades Básicas de
Saúde e durante três dias atende a demanda da comunidade local em diver
sas especialidades. As consultas são previamente agendadas, respeitando a
demanda represada.
Outra novidade em apoio às ações para melhoria na saúde é a Central de Aces
so ao ProSaúde Fila Zero. Uma assistente virtual faz a confirmação de consultas
e exames via WhatsApp. Além disso, o serviço disponibiliza um canal direto com
a Central de Agendamentos, para que o morador tire suas dúvidas sobre agenda
mentos, exames e procedimentos.
“Saúde sempre foi prioridade do nosso governo. Em 2018, antes da pandemia,
a cidade já investia 30% do orçamento na pasta. Ano passado fechamos com 33,5%
de aplicação do orçamento na Saúde. Investimos mais que o dobro do que prevê a
Constituição Federal (15%)”, destaca Regina Maura Zetone.

“

Saúde sempre
foi prioridade do
nosso governo.
Investimos mais
que o dobro
do que prevê a
Constituição
Federal
Regina Maura Zetone
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Atende
Fácil Saúde

Localizado na esquina das avenidas Goiás e Senador
Roberto Simonsen, espaço será entregue em agosto
Os moradores de São Caetano do Sul ganharão, em agosto, um dos
mais modernos equipamentos públicos do país, o Atende Fácil Saúde.
A unidade deverá realizar, em média, 10 mil atendimentos ao mês, sem
contabilizar a demanda farmacêutica.
“Nosso intuito é proporcionar aos cidadãos a possibilidade de, em um
único lugar, realizar consultas com médicos especialistas e os exames por
eles solicitados, além do acesso ao medicamento prescrito. Dessa forma,
esperamos realizar diagnósticos mais precocemente, alcançando melhores
resultados para o paciente e otimizando os custos de tratamento”, destacou o prefeito José Auricchio Júnior.
No pavimento inferior funcionarão as salas de exames para teste ergométrico, holter, eletrocardiograma, eletroencefalograma, duas salas de ultrassono-

Letícia Teixeira / PMSCS

grafia, ressonância magnética, tomografia, raio x e a farmácia 24 horas.
No térreo, onde ficará a entrada principal do prédio, serão 19 salas,
sendo dez consultórios multiuso e os demais para atender especialidades como ginecologia, odontologia, oftalmologia e fonoaudiologia.
Além disso, haverá sala de fisioterapia, duas salas para triagem, sala de
enfermagem, imunização é coleta.

São Caetano do Sul

145 anos

28 de julho de 2022
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Proteção às crianças e
adolescentes da cidade
Prefeitura de São Caetano
recebe inscrições para Serviço
em Família Acolhedora
Nos últimos anos, o Brasil teve avanços na
garantia dos direitos das crianças e adolescentes.
Porém, as desigualdades sociais ainda afetam
grande parte dessa parcela da população,
deixando-a em situação de vulnerabilidade.
Como medida efetiva na preservação dos
direitos dos jovens são-caetanenses, a Prefeitura
está com inscrições abertas para quem quiser
participar do Serviço de Acolhimento em Família
Acolhedora. Essa modalidade de acolhimento
oferece proteção integral a crianças e adolescentes
(de 0 a 17 anos) que precisam ser afastados
temporariamente de suas famílias de origem por
medida de proteção judicial.
As famílias voluntárias receberão um auxílio
no valor de um salário mínimo para as despesas
adicionais com a criança ou adolescente acolhido.
Os interessados deverão preencher formulário
online disponível no link https://forms.gle/
De2EaTvAPWc65MNaA.
É necessário atender aos seguintes prérequisitos: ser residente em São Caetano; ao menos
um de seus integrantes ser maior de 21 anos, sem
restrição de gênero ou estado civil; apresentar
idoneidade moral, boas condições de saúde física
e mental, e estar interessado(a) em ter sob sua
responsabilidade crianças e adolescentes, zelando
pelo seu bem-estar; não apresentar problemas
psiquiátricos ou de dependência de substâncias
psicoativas; possuir disponibilidade para participar
do processo de habilitação e das atividades do
serviço; não estar inscrito(a) no Cadastro Nacional
de Adoção; ter o acordo de todos os membros da
família com o acolhimento.
Os candidatos que tiverem as inscrições
aprovadas participarão de curso preparatório para
receber a criança ou adolescente. Após essa etapa,
a coordenação do Serviço em Família Acolhedora
fará visita à residência e entrevista, para, então,
encaminhar o cadastro na Vara da Infância como
Família Acolhedora.
“Damos todo o apoio que a família necessitar,
inclusive com relação ao acesso à rede municipal
de ensino e aos serviços de Saúde. Família é quem
tem afeto. O mais importante é que essas crianças e
adolescentes tenham um ambiente saudável para se
desenvolver”, afirma o coordenador do Serviço em
Família Acolhedora, Daniel Chang.
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TERCEIRA IDADE
Cidade ganhará em agosto o sexto Centro Integrado de
Saúde e Educação focado nessa parcela da população
A cidade de São Caetano do Sul registra
um dos maiores índices de longevidade do
país, com expectativa de vida de 78,2 anos.
Como forma de promover o envelhecimento
com qualidade de vida, a Prefeitura de São
Caetano do Sul, por meio da Coordenadoria
Municipal da Terceira Idade, oferece aos
munícipes com mais de 50 anos diversos
serviços em cinco Centros Integrados de
Saúde e Educação (CISEs).
Entretanto, agosto traz uma novidade. São
Caetano do Sul vai ganhar o sexto CISE (Centro Integrado de Saúde e Educação) da Terceira
Idade. Primeiro bairro da cidade, o Fundação
terá seu centro integrado na Rua Ceará.
“Este novo CISE oferecerá serviços dentro do
padrão de excelência que o nosso pessoal da terceira idade já conhece, com atendimentos de Saúde
e atividades esportivas e de lazer, entre outras.
A população terá um local sensacional para usufruir, Não tenho dúvidas em dizer que este será

o mais bonito centro integrado de São Caetano”,
destaca o prefeito José Auricchio Júnior.
O novo CISE contará com consultórios
médicos, sala para fisioterapia, salas de atividades gerais, áreas de serviços e reserva técnica, sanitários acessíveis, áreas de lazer com
equipamentos de ginástica e espelho d’água,
além de paisagismo e mobiliário urbano. O investimento é de R$ 2,2 milhões.
POLÍTICAS PÚBLICAS - Integrada à Secretaria Municipal de Saúde, a Terceira Idade tem
como objetivo garantir a execução de políticas
específicas para a preservação da saúde física e
mental do idoso; promover e estimular estudos,
pesquisas e campanhas visando a melhoria das
condições de vida desta parcela da população;
interagir com os segmentos municipais, esta
duais e federais, no sentido de fiscalizar o cumprimento da legislação referente aos direitos do
idoso; e opinar nas decisões do governo que estejam ligadas aos interesses desses munícipes.
28 de julho de 2022

Letícia Teixeira / PMSCS

Programa de Incentivo
Fiscal à Inovação

Atende Fácil
Posto de atendimento passará por
revitalização e modernização dos serviços
Maior posto de atendimento público
de São Caetano. o Atende Fácil passará
por processo de revitalização da infraestrutura e modernização dos serviços
prestados. Vamos implementar um programa de modernização de acordo com o
conceito global de sustentabilidade ESG,
que se baseia em três pilares: Ambiental
(Environmental), Social (Social) e Governança (Governance). Durante dois anos
serão feitas intervenções e adaptações,
que tornarão essa unidade de atendimentos ainda mais eficiente”, destacou o prefeito José Auricchio Junior.
À frente da Secretaria de Planejamento
e Gestão), Stefânia Wludarski explicou
que a reestruturação do Atende Fácil prevê não apenas obras para melhoria da infraestrutura e acessibilidade do local, mas,
também, alterações nos protocolos de serviços. “Vamos modernizar o atendimento,
tornando-o mais acessível e transparente,
com a implementação de um sistema que
permitirá ao cidadão acompanhar o andamento do serviço solicitado.”
28 de julho de 2022

Para chegar à meta de ter um posto
de atendimento 100% sustentável, a revitalização prevê ações para eficiência
energética, como a troca de lâmpadas
convencionais para LED e a implantação
de sistema de energia fotovoltaica. Serão
implementados pontos de descarte de
recicláveis, incluindo coleta de pilhas e
baterias, e feita a revitalização do espaço
de convivência e do jardim de inverno,
tornando o espaço mais confortável e
agradável ao munícipe.
Todas as intervenções serão feitas de
forma escalonada, sem impacto nos atendimentos. Atualmente, o Atende Fácil
oferece cerca de 480 serviços, englobando os de competência federal, estadual
e os municipais, e recebe cerca de 80 mil
pessoas mensalmente.
As obras ficarão a cargo da empresa
TB, contratada em 2020 para realizar
a gestão operacional e serviços de manutenção da entidade, e custarão cerca de
R$ 5 milhões, já embutidos no valor do
contrato anual assinado com a empresa.

A Prefeitura de São Caetano do Sul publicou
Edital de Chamamento Público para pessoas
jurídicas interessadas em participar do Programa
Municipal de Incentivo Fiscal à Inovação. O projeto
visa viabilizar a articulação estratégica das atividades dos diversos organismos públicos e privados
que atuam direta ou indiretamente no desenvolvimento de inovação em prol do município.
Poderão ser proponentes de Projetos de
Inovação pessoa jurídica, microempreendedor Individual, microempresa ou empresa de
pequeno porte, com sede em São Caetano do
Sul, em dia com as obrigações fiscais municipais integrante do SMI (Sistema Municipal
de Inovação). Também poderão se credenciar
empresas que queiram estabelecer no município e que visem desenvolver ou aprimorar
um serviço, sistema ou produto inovador.
Aos proponentes aprovados será emitida
uma Carta de Autorização, com validade de
até dois anos, para captação de recursos junto
aos contribuintes incentivadores. O valor será
definido pelo Comitê Gestor do Programa, conforme as características de cada projeto.
As inscrições para o credenciamento são
gratuitas, por meio de formulário eletrônico
disponível no site desenvolve.saocaetanodosul.sp.gov.br. Serão aceitas inscrições até o
dia 31 de dezembro de 2022 - o prazo poderá
ser prorrogado.
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QUALIFICAÇÃO

Divulgação/PMSCS

Fundação das Artes de São Caetano oferece 6 mil vagas
em cursos gratuitos de arte, educação e gastronomia
A Fundação das Artes de São Caetano do Sul está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional distribuídos em nove
áreas ligadas à Produção Cultural e Design, destinados a pessoas com 15
anos ou mais. A instituição, que é referência no ensino e difusão de artes e
cultura no Estado de São Paulo, em parceria com o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) do Ministério da Educação,
disponibiliza mais de 6 mil vagas contribuindo com a geração de empregos
e renda na região da Grande São Paulo.
O Programa Fundação das Artes +Qualificação tem foco no movimento da
Economia Criativa gerando acesso especializado, simbólico e físico, ao setor
produtivo (mundo do trabalho) e à educação em arte e cultura. No total, a Fundação das Artes conta com R$ 10 milhões para a execução do Programa, sendo a
instituição que recebeu o maior recurso em todo o país.
As inscrições ficam abertas até 10 de agosto apor meio do site www.
fascs.com.br/mais. Podem se inscrever pessoas com 15 anos ou mais, moradores de toda Grande São Paulo, com Ensino Fundamental completo.
Os cursos têm duração de 160 a 200 horas, realizados em sua maioria de
forma presencial, em encontros semanais nas Unidades da Instituição ou
em espaços parceiros. Ao final do curso será emitido certificado pelo MEC
e Fundação das Artes.
Ao todo são 38 cursos de qualificação profissional que estão distribuídos em nove áreas:
Ação cultural (Agente Cultural; Conservação de acervos; Produção Cultural),
Arte (Canto Coral; Fotografia; Práticas de Dança; Recreação, Jogos e Teatro),
Artesanato (Artesanato: Bordado livre, Crochê e Feltro; Artesanato Indígena),
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Audiovisual (Audiodescrição; Edição de Vídeo; Gravação Edição de Áudio; Sonoplastia);
Design (Desenho de animação; Design Gráfico; Design Têxtil; Ilustração),
Educação & Inclusão (Libras);
Escrita (Dramaturgia - online; Dramaturgia; Dramaturgia: Laboratório
de possibilidades expressivas; Dramaturgia: Poéticas de raça, classe, gênero
e sexualidade; Escrita criativa: Ensaios; Escrita criativa: Composição de RAP;
Escrita criativa: Fan Fic (contos de ficção); Escrita criativa: Palavras urbanas;
Escrita criativa: Poesia; Escrita criativa: Roteiro cinematográfico de ficção);
Gastronomia - para pessoas com 18 anos ou mais (Auxiliar de Cozinha,
Pizzaiolo);
Visagismo (Adereço, Cenografia, Desenho de moda, Figurino, Maquiagem,
Moda e identidade, Laboratório de criação).
As demais condições de inscrição, descrição completa dos cursos e horários
podem ser conferidos no site www.fascs.com.br/mais.
“O Programa Fundação das Artes +Qualificação é fruto de um trabalho intenso que a instituição vem realizando nos últimos anos e que teve início com
o lançamento do Programa Fundação das Artes Mediotec, em 2017”, destaca a
diretora geral da Fundação das Artes, Ana Paula Demambro.
Braço do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Ministério da Educação, o Programa Fundação das Artes Mediotec
oferta cursos técnicos profissionalizantes gratuitos em Canto, Dança e Teatro
para alunos do Ensino Médio da rede pública. “Nos últimos anos, a Fundação das
Artes vem desempenhando esse trabalho com excelência, tendo formado mais de
260 alunos, capacitando-os para o mundo do trabalho”, afirma a diretora.
28 de julho de 2022
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Prefeito José Auricchio anuncia pacote de ações para proteção dos pets

Bem-estar animal
O bem-estar animal pode contribuir para os
17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODSs) da ONU, dentre os quais gerar emprego
e renda; reduzir a transmissão de doenças; alcançar uma gestão sustentável e o uso eficiente
dos recursos naturais; e fortalecer o desenvolvimento de estudos que integrem a relação entre
bem-estar animal e sustentabilidade.
São Caetano deu um grande salto nas políticas públicas para o setor. O prefeito José Auricchio Júnior anunciou pacote de ações de proteção e bem-estar animal. São três projetos que
dispõem sobre a criação do Hospital Veterinário
Universitário Municipal, que será gerido pela
USCS; criação do Programa Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e da Subsecretaria
de Proteção e Bem-Estar Animal; e a criação do
Conselho Municipal de Bem-Estar Animal.
Auricchio anunciou, ainda, a criação da Unidade Básica de Saúde Animal e a inserção de
médicos veterinários nos Núcleos de Apoio à
Saúde da Família (NASFs).
“A universidade é o berço de uma sociedade
equilibrada e justa. A parceria com a USCS, no
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Hospital Veterinário, atende os anseios da população. Com esse conjunto de ações, nossa cidade
traz um olhar diferenciado, uma resposta para
todos que lutam pela causa animal. Nossos moradores terão um ganho em acolhimento e orientações, que terá início dentro de casa, com apoio
dos veterinários vinculados ao NASF, até o direcionamento à Unidade Básica de Saúde Animal
ou Hospital Veterinário”, destacou o prefeito
A Unidade Básica de Saúde Animal será ins
talada da Rua Matilde, no Bosque do Povo. A
unidade será destinada a promover ações e serviços de saúde para o bem-estar animal, prestados pela administração. O projeto está em fase
de execução e as obras devem começar em breve.
O reitor da USCS, Leandro Prearo, que vistoriou
as obras do Hospital Veterinário com a equipe da
prefeitura, comemorou o pacote de ações de bemestar animal. “O hospital veterinário é um sonho
antigo da universidade e agora veio para concretizar e fortalecer a formação dos nossos alunos. O
projeto coroa o tripé formado por pesquisa, ensino
e extensão. Além de atender nossa comunidade,
vamos começar a investir em pesquisa na área da

medicina veterinária. A Prefeitura de São Caetano
entende a importância da universidade em colaborar na construção de políticas públicas”, destacou.
O Hospital Veterinário Universitário Municipal prestará serviços de consulta, cirurgias,
exames laboratoriais, medicação e internação,
servindo de suporte acadêmico às atividades de
ensino, pesquisa e extensão da USCS. O espaço
com quase 1,1 mil m² deve ser inaugurado no
início de setembro.

Criação do Hospital
Veterinário e da Unidade
Básica de Saúde Animal
faz parte do pacote de
ações para o segmento
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Celebrando a vida
São Caetano do Sul completa 145 anos celebrando a
vida, e a festa para comemorar a data tem programação
diversificada. Entre hoje (28) e domingo (31) o Espaço
Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica) recebe a Festa de Aniversário da Cidade &
Encontro Anual de Carros Antigos. A entrada é solidária:
expositores de carros devem levar 2 kg de alimentos e o
público contribui com 1 kg de alimento não perecível
Hoje (28), aniversário de São Caetano, Fábio Jr
sobe ao palco às 20h30. No repertório, o cantor e compositor contempla grandes canções da carreira, como
“Alma Gêmea”, “Só Você” e “Caça e Caçador”, que garantem todo o toque de romantismo ao show. Também estão no setlist músicas que fazem sucesso na
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Aniversário tem Fábio Jr, Art
Popular, Porão 99 e Luiza Possi

voz de outros nomes da música, a exemplo de “Tente
Outra Vez”, “Dias Melhores” e “Casinha Branca”.
A banda que o acompanha na turnê é formada
por Amador Longhini no teclado e direção musical,
Álvaro s na guitarra, Pepa D’Elia na bateria e Aldo
Gouveia e Ellis Negress nos vocais.
Nesta sexta-feira (29) às 21h, será a vez do conjunto Art Popular, com Leandro Lehart (voz, cavaco
e violão), Ricardo Lima (voz e reco), Tcharlinho (voz,
pandeiro), Malli (voz, tantan), Pimpolho (voz, rebolo) e Evandro Art (voz, repique de mão).
No sábado (30) às 19h, a banda Porão 99 comemora 55 anos de estrada com Danton (guitarra), Oseas (voz) e Nelsinho (bateria), da primeira formação,

acompanhados de Hélio Leite (baixo) e Jânio Santoni
(teclado). No domingo (31), a partir das 20h30, o
encerramento da festa fica com a cantora Luiza Possi e
a Big Band Salada Mista da Fundação das Artes.
Durante os quatro dias de atrações, o estacionamento do ParkShoppingSãoCaetano vai funcionar
também para atender a festa de 145 anos do município e o Encontro Anual de Carros Antigos. O shopping disponibilizará traslado entre a festa, no Espaço
Verde Chico Mendes, e o estacionamento, que fica na
Rua Alameda Terracota, 545, bairro Cerâmica.
Acompanhe a programação cultural da cidade
pelo site: cultura.saocaetanodosul.sp.gov.br ou pelo
Instagram @culturasaocaetano.
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