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Zacarias assume S.André e Vidoski assume SCS
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Leia este jornal
sem sujar as
mãos de tinta
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Praça: São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Paulo Capital.

São Caetano amplia e reativa UTI pediátrica
Pode haver igual, mas não há nada melhor em UTI pediátrica no setor público”, afirmou o prefeito Auricchio. Página 8

A

modernização dos equipamentos de Saúde tem
sido uma das principais
ações da Prefeitura de São Caetano
para recuperar a qualidade dos serviços municipais nesse setor. Na quarta (01/11), foi a vez de entregar a revitalização e ampliação da UTI pediátrica do Hospital Infantil e Maternidade Márcia Braido. Essa UTI estava fora
de funcionamento desde dezembro

A secretária de Saúde Regina Maura Zetone e o prefeito José Auricchio durante a entrega da nova UTI Pediátrica

de 2015. Agora, com investimento de
R$ 150 mil, está maior e mais moderna. O número de leitos subiu de seis
para dez, sendo dois de isolamento.
Foi instalado um sistema de monitoramento cardíaco, com um painel
central na enfermagem, com informações de todos os pacientes. “Pode
haver igual, mas não há nada melhor
em UTI pediátrica no setor público”, afirmou o prefeito José Auricchio.

Com investimento de R$ 150 mil, a reforma incluiu substituição das camas e berços

São Bernardo

Na Bélgica, presidente do Consórcio, Morando,
define datas de integração com Turim-ITA
Representantes da cidade italiana farão primeira visita em fevereiro de 2018 para alinhar política de cooperação. Página 5
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Gráfica Rotativa Comercial

e-mail: comercial@aarte.com.br

Fones: (11) 99633-7187 Fabio Crepaldi
99633-6287 / 99633-0727 / Fixo: 4226-7272
Solicite um orçamento e tenha mais qualidade.

Qualidade na sua impressão com Rotativa com forno
Formatos

Germânico 26 x 36cm
Berliner 26 X 40cm
Revista 20x27cm
Tabloide 26 x 29,7cm
Standard 29,7 x 53cm

Papéis

Jornal
Offset
Couchê 60gr

Características Técnicas

Prefeito e presidente do Consórcio, Orlando Morando com o Ministro conselheiro
da missão do Brasil junto à UE, Luis Fernando Abbott Galvão

Tinta não sai na mão devido a utilização de forno;
Papel sem cheiro;
Aplicação de silicone para ganho de brilho;
Tinta especial com verniz vegetal, melhorando a resolução das cores;
Aplicação de fio de cola para revistas (8 e 16 páginas) saírem prontas de máquina;
Rotativa Comercial Heidelberg Harris M-200 - 20.000 exemplares/hora.

