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140 anos
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São Caetano promove 25ª Festa Italiana
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Leia este jornal
sem sujar as
mãos de tinta

Praça: São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Paulo Capital.

464 anos de São Bernardo

Inaugurações e obras marcam aniversário

Mês de agosto também contará com a retomada do Jantar de Gala e lançamento de projetos na cidade. Página 5

O prefeito Orlando Morando apresentou
breve balanço de seus primeiros meses
de governo durante sessão solene em
homenagem ao aniversário da cidade

N

o mês em que celebra 464
anos de história, a cidade
de São Bernardo contará com programação repleta de atividades culturais gratuitas, além de entregas de importantes obras e novos
serviços à população. Entre as ações
marcadas para o período está o anúncio da ampliação do programa “Educar Mais”, que propõe ensino em tempo integral nas escolas municipais,
o lançamento do programa “Saúde Prioridade”, na categoria Cirurgia,
além da conclusão da reforma do Teatro Cacilda Becker, no Paço, e entrega de novos ônibus municipais. O calendário com a programação completa foi divulgada pelo prefeito Orlando
Morando, na terça (01/08), em coletiva de imprensa realizada no Salão Nobre do Paço Municipal. Página 5

São Caetano

Missa campal
comemora
140 anos de
São Caetano

“A sociedade clama por mudanças e o relógio corre contra o governante que quer fazer a diferença. Hoje posso garantir que, após sete meses
de gestão, o início dessa longa jornada de transformação começa a ser apresentado, com muito trabalho. Que possamos comemorar essa data,
junto ao povo ordeiro e trabalhador de São Bernardo, e resgatar valores de honra, que norteiam a nossa cidade," disse o prefeito Orlando Morando

Santo André

Paulo Serra lança Qualisaúde para
modernizar rede de atendimento
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Bispo de Santo André, Dom Pedro
Carlos Cipollini e o prefeito Auricchio

Secretária de Saúde, Ana Paula Peña Dias e o prefeito de Santo André, Paulo Serra durante lançamento do Qualisaúde

Programa prevê
reformas estruturais
em unidades,
informatização da
rede e capacitação
dos funcionários, com
objetivo de devolver à
população serviço de
saúde municipal com
qualidade. Página 4

