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Palavra do
Presidente

A

edição deste mês da revista “Informando Primeiro” traz na matéria de capa mais uma reportagem
sobre o esportes praticados sobre prancha. Neste
mês, você poderá conhecer um pouco mais sobre a prática informal, o mercado e também a ascensão de atletas
brasileiros no esporte.
O mês de outubro foi marcado por diversas ações, que estimulam a detecção precoce do câncer de mama. Foi o
Outubro Rosa.
A editoria de Saúde deste mês, traz um alerta para a importância na vigilância ao combate eficaz da dengue.
As festas e atividades, que agitaram o clube também estão
nas páginas desta edição. Assim, como as diversas atividade esportivas organizadas todos os dias pelo Primeiro de
Maio.
Por fim, perto das férias de fim de ano, trazemos nesta edição uma dica para planejar os seus dias de descanso em
Fernando de Noronha.
Um abraço e boa leitura!

Nilo Ortiz

Presidente da Diretoria Executiva

Os artigos assinados e os anúncios publicados são de
inteira responsabilidade de seus autores, não refletindo
necessariamente a opinião da diretoria do Primeiro de
Maio Futebol Clube ou de seus associados.
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Castelo

Rá Tim Bum

“Plift, ploft stil, a porta se abriu!” “Raios e trovões”.
“Eu conheço uma pessoa que se interessaria muito
por isso, uma não, duas!”
São algumas expressões, que fazem milhares de
pessoas viajarem no tempo e resgatar algumas das
melhores sensações da infância: assistir ao programa
Castelo Rá Tim Bum.
Para quem não acompanhou a série infanto-juvenil
produzida pela TV Cultura, com certeza, já presenciou
filhos ou netos se deliciando com as aventuras e descobertas da turma do Nino.
O programa Castelo Rá Tim Bum foi veiculado entre
1994 e 1997. Em 2014, o educativo completa 20 anos
e para celebrar e homenagear esse que foi um marco
na televisão brasileira, o MIS – Museu da Imagem e
do Som - junto com a TV Cultura e Fundação Padre
Anchieta conceberam: “Castelo Rá Tim Bum – A exposição”.
Ocupando 2 andares do MIS, a exposição reproduz
os cenários do programa infantil e traz ainda roteiros,
figurinos originais e muitas fotos. Visitar o MIS, é passar um dia no castelo mais famoso do Brasil. Os fãs podem ver de perto a árvore da Celeste, conhecer a gralha Adelaide, o quarto do Nino e muito mais. Para os
mais jovens, que não assistiram ao programa, é uma
ótima oportunidade para conhecer como o Castelo
Rá Tim Bum educava ao mesmo tempo, que divertia.
Além da programação principal, aos finais de semana são apresentados espetáculos com alguns
atores do elenco, como Rosi Campos (Morgana) e
Angela Dip (Penélope). O Núcleo Educativo do Mu-
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A exposição foi
estendida, a
visitação vai até 25
de janeiro de 2015

seu, oferecerá uma série de oficinas artísticas gratuitas voltadas para o público geral e professores.
Devido ao sucesso da exposição, a visita não tem
sido algo fácil. Para reviver o mundo mágico de Castelo Rá Tim Bum é necessário ter paciência para enfrentar a fila. O MIS, desde a estreia da megaexposição,
tem tomado medidas para amortecer os impactos da
grande procura: o horário foi ampliado, a visitação
dura até 1h30 e as entradas foram organizadas por
sessões de hora em hora, além de lotes extras de ingressos para vendas on line.
Não é possível comprar ingressos na bilheteria do
MIS para outra data. A visitação deve ser feita no mesmo dia da compra do ingresso. Portanto, se programe, chegue antes das 11h00, compre seu ingresso e
enquanto não chega o horário da sua sessão, conheça outros museus na região do Jardim Europa, como
por exemplo: o MUBE – Museu Brasileiro de Escultura
e Fundação Cultural Ema Gordon Klabin.

Serviço:

Castelo Rá Tim Bum - A exposição
De 16 de Julho a 25 de Janeiro
Terças a sextas das 11h00 às 21h00
Sábados das 09h00 às 23h00
Domingos e feriado das 09h00 às 20h00
Ingressos na bilheteria do Museu
R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia).
Gratuito às terças e para menores de cinco anos
Para mais informações acesse: www.mis-sp.org.br

Foto: A2 Fotografia / Letícia Godoy/MIS

Cultura

Santo André
nos

esportes

Está em cartaz no Museu de Santo André, Dr.
Octaviano Armando Gaiarsa, a exposição “Santo André nos Esportes”, que apresenta ao público a trajetória esportiva da cidade nos jogos
abertos e regionais em diversas modalidades.
Durante a visita, é possível observar a evolução da história dos esportes e sua importância na cidade através de documentos, troféus,
medalhas, flâmulas, uniformes e equipamentos
esportivos.
A mostra é de longa duração, é composta de
aproximadamente 400 troféus recebidos pela
cidade, nos Jogos Abertos do Interior e Jogos
Regionais, das décadas de 1950 a 1990.
A gama das práticas esportivas é diversa.
Tem basquete, vôlei e futebol de salão, passando pelo atletismo, sendo um registro do protagonismo da cidade em muitos deles.
A entrada é gratuita.
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Turismo

Fernando
de Noronha
Um santuário ecológico em Pernambuco

F

ormado por 26 ilhas, o Arquipélago de Fernando de Noronha tem 17 quilômetros quadrados à 545
quilômetros da costa pernambucana. São 3.500 habitantes e um turismo, que é desenvolvido de forma
sustentável, o que proporciona um encontro equilibrado, entre o homem e a natureza e faz de Fernando
de Noronha um dos maiores santuários ecológicos do
mundo.
Ao visitar Fernando de Noronha, você poderá entrar em contato com a história da nossa colonização,
além de ser contemplado com as maravilhas naturais
que cercam o arquipélago. Além dos passeios de barco, visita aos mirantes, uma dica bem legal é a caminhada histórica, onde o turista consegue se conectar
com a história do Brasil.
Fernando de Noronha, é um dos melhores lugares
do mundo para a prática do mergulho. A água tem a
temperatura média de 26 graus e a visibilidade é de
50 metros na horizontal. É claro que a vida marinha
deixa o passeio ainda mais interessante.
A gastronomia também é um atrativo para quem
o visita. Os pratos vão dos mais simples, aos mais sofisticados, dando grande destaque para os frutos do
mar.

SUZANTUR

Utilidade Pública

A Ouvidoriada

Cidade

Desde 1999, os munícipes podem contar com os serviços oferecidos pela Ouvidoria da Cidade
de Santo André, quando pretendem reclamar serviços públicos
municipais realizados ou não satisfatoriamente. Os serviços oferecidos pela Ouvidoria da Cidade
de Santo André são gratuitos. Este
órgão, também recebe sugestões
para que a gestão da Administração Pública, possa implementar
inovações e melhorar serviços
existentes.
Para acessar a Ouvidoria, o
munícipe pode comparecer pessoalmente na Rua Dr. Cesário
Motta, 58, no centro da cidade,
e ali registrar sua reclamação ou
sugestão. Mas também existem
outros canais, tais como o atendimento por telefone (4437-1150),
o atendimento nos plantões dos
Postos SIM, na Praça de Atendimento localizada no térreo I da
Prefeitura Municipal, pelo Fone
Fácil (08000191944), pelo telefone
156, por fax, por e-mail (ouvidoria@santoandre.sp.gov.br), além
da possibilidade de fazer sua sugestão e reclamação pelo site da
Ouvidoria (http://ouvidoria.santoandre.sp.gov.br/).
No que tange a questões de solicitações referentes à poluição sonora, água, lixo e meio ambiente,
existe o serviço SEMASA, que pode
ser acessado pelo telefone 115.
A partir de agosto de 2014, os
acontecimentos dos quais participa a Ouvidoria também estão
disponíveis através das redes sociais, uma inovação trazida, entre
outras, pela gestão José Luiz Ribas
Junior, Ouvidor da Cidade de Santo André.
Para que o munícipe possa realizar sua reclamação é necessário

que o mesmo tenha em mãos o
número de protocolo de reclamação ou procedimento anterior
já registrado na Prefeitura ou no
departamento da Administração
Pública Municipal competente
(Semasa, Serviço Funerário, Craisa) em mãos (para o atendimento
pessoal), ou que cite tal número
de protocolo nas comunicações
que realizar com a Ouvidoria.
José Luiz Ribas Junior, também
reinseriu nesta gestão a Ouvidoria
Itinerante, o que estava sem utilização, para atender os munícipes
que têm dificuldade de locomoção até o centro da cidade. Assim,
semanalmente, a Ouvidoria desloca seus funcionários para atendimento da população nos postos
SIM, além de Parque Andreense e
em Paranapiacaba.
A Ouvidoria de Santo André
também contará com um posto
avançado dentro do POUPATEMPO a ser instalado na cidade ainda
em 2014.
A Ouvidoria da Cidade de Santo
André foi criada pela Lei 7.877/99,
tendo autonomia e independência para suas ações na proteção
dos interesses e direitos dos munícipes. O princípio da transparência, também é ponto relevante
nos trabalhos executados pelo órgão, podendo a população acompanhar dados estatísticos através
do site da Ouvidoria (www.ouvidoria.santoandre.sp.gov.br).
Entre outros projetos, o Ouvidor José Luiz Ribas Junior, durante
o mês de agosto de 2014, formalizou, juntamente com os Ouvidores das Cidades de Mauá (Sra.
Celma Dias) e de São Caetano do
Sul (Sr. Cel. José Quesada Farina), a
CARTA ABERTA que busca o fortalecimento das Ouvidorias Públicas

da região do ABC. Tal documento
tem como objetivo o alinhamento
de ações para que o serviço oferecido pelas Ouvidorias da região
possam ser alinhados, buscando
qualidade no atendimento ao cidadão e desenvolvimento de projetos conjuntos, através de sugestões que serão encaminhadas ao
Consórcio Intermunicipal. O documento, que pode ser acessado no
site da Ouvidoria de Santo André,
foi publicamente apoiado pelo Sr.
Prefeito Carlos Grana, durante as
comemorações dos 15 anos da
Ouvidoria de Santo André.
Assim, o trabalho realizado pela
Ouvidoria da Cidade de Santo
André é decorrente do reconhecimento do cidadão como real
sujeito de Direito, o qual funciona
como informador ao Poder Público das deficiências encontradas
no cotidiano, e, através da Ouvidoria, as ações dos munícipes tomam um caráter pedagógico, já
que informa e invoca melhorias
no serviço público prestado.
Portanto, a Ouvidoria da Cidade de Santo André, serve para
atender todo cidadão que tiver
sugestão de melhoria ou reclamação dos serviços prestados pela
Administração Pública Municipal
(Prefeitura, Semasa, Craisa, Serviço Funerário, etc), nas seguintes
situações: Mau atendimento ou
omissão nos serviços solicitados;
Não-realização dos serviços no
prazo determinado; e Má qualidade nos serviços prestados.
José Luiz Ribas Junior
Ouvidor da Cidade de Santo André.
Informando Primeiro  |
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Capa

A hora e a

vez do

Surf Brasileiro

Sem registros concretos e oficiais dos primeiros
praticantes de surf, a disputa pela invenção dos
esporte está entre os peruanos e os polinésios.
O primeiro Circuito Mundial de Surf aconteceu
em 1976, desde então tem se profissionalizado e
arrebanhado muitos atletas. O mercado do surf
tem grande participação neste crescimento criando marcas e produtos direcionados para esses
atletas, além de promover e divulgar eventos.
Atualmente, o Circuito Mundial é composto por
trinta e quatro atletas. O Brasil, participa da competição com seis surfistas e já é a segunda maior
potência do surf mundial, perdendo somente da
Austrália e deixando para trás países como os Estados Unidos.
Luciano Ribeiro, surfista e sócio do Primeiro de
Maio, afirma que há cinco anos isso era inimaginável para os surfistas brasileiros.
A nova geração de surfistas, conhecida como
“Brazilian Storm” é liderada pelos paulistas Adriano de Souza, o Mineirinho e Gabriel Medina. Medina se consagrou campeão do Billabong Pró Taihti,
realizada em 25 de agosto e assim assumiu a ponta do WTC, deixando o 11 vezes campeão, Kelly
Slater, na vice liderança.
O mercado do surf movimenta milhões de dólares anualmente e as potencias desse nicho se
concentra na Austrália, Brasil e Estados Unidos em
conjunto com o Hawai.
Apesar de Luciano não ser atleta profissional, há
32 anos pratica o esporte. Já competiu em campeonatos amadores e afirma que o treino é essencial
na vida de um surfista e morar longe do litoral o
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prejudicava em relação aos outros competidores.
Por outros motivos também decidiu só praticar
o “Free Surf”:
“O surf vai muito além do esporte, é estilo de
vida. E levo sempre comigo a frase: Não existe
nada que um bom dia de surf não cure. Isso resume, o que sinto por este esporte”.
O surf pode ser praticados por todos. Para aqueles que querem seguir carreira, morar no litoral é
essencial para praticar todos os dias.
Além da prática esportiva, o surf proporciona momentos marcantes. As paisagens, as ondas
compõem o cenário apaixonante para os atletas.
Mesmo fora do mercado profissional, Luciano viaja sempre para pegar onda. Além do litoral brasileiro, já viajou para o Peru, Costa Rica e El Salvador.
E já está planejando conhecer Indonésia e Hawai.
Apesar de marginalizado no início, o surf é um
esporte familiar:
“ Surfo sempre com amigos, mas principalmente com meus irmãos Valdir e Ronaldo e meu filho,
Gabriel e isso não tem preço”, disse Luciano.
Na próxima edição do Informando Primeiro vamos conhecer o SUP – Stand Up Paddle, mais um
esporte praticado com prancha!

Yoga

Encontro
de

Yoga

C

erca de 130 pessoas, participaram no
dia 16 de agosto, da terceira edição do Encontro
de Yoga, que é realizado há três anos pelo clube.
O objetivo da atividade, segundo o professor
Almir de Carvalho, é “unir professores de Yoga,
alunos e interessados em geral para compartilhar conhecimentos na área da saúde física,
mental e espiritual”.
O III Encontro de Yoga contou com a participação do ator global, João Signorelli, que representou o espetáculo “Gandhi, um líder servidor”.
O professor doutor Roberto Simões também
compareceu ao evento e ministrou a palestra
“Neurofisiologia da meditação” e a Monja Budista Kelsang Mudita com o tema: “Sabedoria Milenar para os tempos modernos”.
Os praticantes ressaltam, que através da prática do Yoga podemos conhecer nossa essência
como seres humanos, dedicar tempo ao autoconhecimento e assim alcançar a saúde plena.
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Ping Pong

Torneiode

Ping Pong

Duplas

Dezesseis duplas disputaram o torneio que foi realizado no Ginásio Poliesportivo no dia 25 de outubro.
Os jogos foram disputados do início ao fim e cheios
de rivalidade.
Mas o lugar mais alto no pódio ficou para a dupla
Onório Migotto e João Vitor.
Marco Aurélio (Franja) e Caio Henrique foram os
vice campeões. Márcio Teixeira e Edson Sarno ficaram
com a terceira colocação e Vitor Prado e Victor Gianini
com o quarto lugar.
Informando Primeiro  |

11

Squash

Copa

“Luiz Marcatto Neto de Squash”

Realizada entre os dias 15 e 18 de outubro, o torneio é
uma homenagem ao associado Luiz Marcatto Neto, que
por várias vezes foi campeão brasileiro em sua categoria
e um dos pioneiros do esporte na região do grande ABC.
Dentro da programação deste torneio, foi realizada
uma etapa do Campeonato Paulista Juvenil.
Confira o quadro de classificação da Copa Luiz Marcatto:
Acima de 50 anos:
Categoria A: Campeão: Fábio Zanini / Vice Campeão: Luiz
Marcatto Neto
Categoria B: Campeão: Antônio Carlos Gutierrez / Vice:
Sylvio Gonçalves Filho
Acima de 30 anos:
Categoria A: Campeão: Fabio Luís de Gerone / Vice: Bruno
Renzo
Categoria B: Campeão: Leandro Abreu / Vice: Henrique
Ribeiro
Abaixo de 30 anos:
Categoria A: Campeão: Caio Magnani / Vice: Bruno Grinberg
Categoria B: Campeão: Lucas Ribeiro dos Santos / Vice:
Victória Cansei
Etapa Juvenil:
Sub 13: 1º Bruno Nicoletti / 2º Caio Paiva.
Sub 15: 1º Gabriel Salomão / 2º Bruno Magnoni
Sub 19: 1º Vitor Magnani / 2º Gabriel Rossi
Sub 17 feminino: 1ª Giovana Ambrozi / 2ª Nicole Barros
Sub 19 feminino: 1ª Giovana Ambrozi / 2º Victória Cansini
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Bocha

Bocha

A tradição do clube Primeiro de Maio na Bocha é
inegável. São mais de 20 anos perpetuando prática
da Bocha no ABC. Nestes anos foram conquistados
muitos troféus e o prazer pelo esporte.
Competindo em eventos organizados pela Federação Paulista de Bocha, a equipe do clube é formada
por 14 atletas na categoria masculina e 8 na feminina.
Segundo o diretor de Bocha do Primeiro de Maio,
Dr. Valdir Russo, o estigma em relação a idade das
pessoas que praticam o esporte é muito grande.
“Queremos promover no próximo ano um campeonato interno infantil na modalidade para mostrar
que a prática da bocha não tem idade. Grandes clubes da capital estimulam os jovens e revelam muitos
atletas de alto nível.”
Russo ressalta que a cancha do clube, local onde é
jogado a Bocha, é um dos mais bonitos do estado e
que além de comprovar que a prática do esporte não
tem idade, Russo afirma que a bocha traz prazer para
o associado.
“Bocha não é só competitivo é também diversão.”
No campo competitivo, o clube Primeiro de Maio
é um grande colecionador de títulos. Apenas nos
último anos o clube foi tricampeão da modalidade
Domingueira, conquistou o campeonato da primeira
divisão B além de ser campeão Metropolitano da cidade de São Paulo e vice campeão no Campeonato
Estadual de São Paulo.
Apesar de não estar disputando, o clube vai sediar
a final do Campeonato Estadual de Bocha.

14 | Informando Primeiro

Desafio do Primeiro de Maio
é acabar com a mística da
idade para a prática

Xadrez

Torneio Interescolarde

Xadrez

Cerca de 100 crianças entre 8 e
14 anos participaram do Interescolar de Xadrez. O evento aconteceu
no último dia 19 de Outubro e os
colégios Harmonia e Arbos (Santo
André) ocuparam a primeira colocação em um empate técnico.
E foram seguidos pelo colégio
Pueri Domus (Unidade Jardim) e
Colégio Etip.

Copa Verão

Estão abertas as inscrições para a

Copa Verão 2015

A Copa Verão já é tradicional no clube Primeiro de Maio. Este ano o
tema será a Taça Libertadores da América. Por esse motivo, as equipes
formadas pelos próprios associados, terão nomes das equipes, que disputam o clássico torneio das Américas.
A Copa Verão Libertadores 2015 terá início no dia 20/01/2015, será
dividida nas categorias Principal A e Principal B, em ambas só poderão
se inscrever associados homens, com idade igual ou superior a 18 anos e
que jogaram pelo menos uma partida, na categoria correspondente no
Campeonato Interno de Futebol Society.
Para mais informações sobre o regulamento procurar o departamento de esportes. A ficha de inscrição deverá ser entregue até 20/12/2014,
também no departamento de esporte.
Informando Primeiro  |
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Dia das Crianças

Toda a animação que os

baixinhos merecem

A Praça da Figueira recebeu no último dia 12 de
Outubro uma grande festa para celebrar o dia dos
nossos pequenos gigantes.
Em tempos de brinquedos digitais, resgatar os
brinquedos tradicionais pode ser muito interessante para a formação desta geração. Durante a festa de
Dia das Crianças o clube distribuiu kits de brinquedos
como peão, frisbe, estilingue, bat beg; os pais puderam interagir e se divertir com as crianças.
Como uma festa que se preze, tivemos DJ bem
animado nas pick ups, brinquedos infláveis, camarim
mágico, escultura de balões, tatuagem artística e distribuição de pipoca, algodão doce e cachorro quente.
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Aniversário

101 anos:

Aniversário em
grande estilo

Agosto é um mês especial, para o Primeiro de
Maio, o aniversário de um dos clubes mais tradicionais do ABC é sempre comemorado, com uma
agenda especial e com atividades que contemplem
todos os públicos e idades.
Porém, o jantar de aniversário é a celebração do
início de mais um ciclo na história do clube. E foi em
grande estilo, que no dia 23 de agosto, o clube comemorou oficialmente seus 101 anos em um jantar
para sócios e não sócios.
As cerca de 400 pessoas, que estavam presentes,
deliciaram um jantar com o cardápio mediterrâneo preparado pelo Buffet Status. A ambientação é
importante para o clima do evento e o Status Decorações e a Chocoarts não deixou por menos e
preparou um salão de doces de encher os olhos, o
Studio Maria Vicentina foi responsável pela produção hairstylist e make das Mestres de Cerimônia do
evento.
A música não podia faltar e a pista de dança não
poderia ficar vazia. A Banda Fênix levantou o público e não deixou ninguém ficar parado. Já o show de
Mauricio Manieri trouxe à tona vários sucessos do
cantor do ABC, que estava na ponta da língua dos
sócios do Primeiro de Maio.

Maurício Manieri “botando todo mundo pra mexer”

18 | Informando Primeiro

Nilo (Pres. Diretoria Executiva), Orleans (Pres. Conselho Deliberativo) e
Djalma (Pres. do Cons. Fiscal) brindam o novo ano!

O Presidente da Comissão de Sindicância e
Disciplina, José Roberto Piva, esposa e filha

Família Faria (Vania, Felipe, Zulma, Catarina e Fábio)

Gilvan José da Silva e esposa.

Valdir Faria, Daniele e Vitor

Eduardo Selio (Presidente do Clube Aramaçan) e esposa

Pamela Ayres e Júlio

Coleção 2014 Feminina e Masculina

Renato Hair, Maria Vicentina e Valdir Faria

Coleção Vestire Rigor & Social
patrocínio

apoio

O Studio Maria Vicentina prestigiou todos os convidados
com as toalhinhas, sua marca registrada nos eventos

Acontece

Programação Social

Novembro

Dia

Evento

Onde

Horário

07

Happy Hour com Banda Soul

Chácara
Mimosa

das 21h30
às 01h30

09

Som na Praça com Descendo a Serra

Praça da
Figueira

das 12h
ás 17h

12

Encontro Filosófico

Chácara
Mimosa

a partir
das 20h

14

Happy Hour com Meu Samba

Chácara
Mimosa

das 21h30
às 1h30

16

Som na Praça com Vlad Moura

Praça da
Figueira

das 12h
às 17h

21

Happy Hour com DJ Alemão

Chácara
Mimosa

das 21h30
às 01h30

23

Som na Praça com D. Maria e seu Bando
Repertório nacional variado

Praça da
Figueira

das 12h
às 17h

26

Bingo das mulheres

Chácara
Mimosa

a partir
das 15h

28

Happy Hour com Duo Só Amizade

Chácara
Mimosa

das 21h30
às 01h30

30

Som na Praça com Marcio Augusto

Praça da
Figueira

das 12h
às 17h

Repertório variado nacional e internacional

Choro, Seresta e MPB

Tema: Amor Frustrado: A procura por si mesmo

Samba

Pop nacional/internacional

Flash Back

Repertorio variado nacional e internacional

Repertorio variado nacional/internacional

Todas as quintas feiras haverá VIDEOKINTA a parir das 20h30 no Café Bistrô, e
todos os sábados, a partir das 14h00, tem roda de samba na Praça da Figueira.

20 | Informando Primeiro

www.facebook.com/chocoartsdocesfinos
www.facebook.com/chocoartsdocesfino

www.chocoartsfinos.com.br
www.chocoartsfinos.com.b

orcamento@chocoartsfinos.com.br
orcamento@chocoartsfinos.com.b

2896-3373
2896-3373
- 2312-8756
- 2312-8756

DOCES
DOCES
DETALHES
DETALHES
COMBINADOS
COMBINADOS
COM
COM
CLASSE
CLASSE
PARA
PARA
SEUSEU
EVENTO
EVENTO
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Rua Coronel
Rua Coronel
Ortiz,Ortiz,
726 -726
Vila -Assunção
Vila Assunção
- Santo
- Santo
André
André
- SP - SP

Saúde

Dengue:

é tempo de prevenir

Segundo dados da Secretária
de Saúde, a cidade de Santo André começou o ano de 2014 com
os casos de dengue controlados.
A dengue é uma doença infecciosa aguda e é transmitida
pelo mosquito Aedes aegypiti
infectado com o vírus. Os mosquitos transmissores da doença
se proliferam em água parada e
limpa. Portanto, apesar da seca
que o estado de São Paulo está
passando, o período de chuvas
está chegando e é preciso estar
atento.
O biólogo Robson Oliveira Lopes, coordenador técnico do Programa de Agentes de Vigilância
Ambiental, em Saúde, da Secretaria de Saúde de Santo André
afirma, que a melhor maneira
de prevenir a dengue é: “ evitar
o nascimento do mosquito, uma
vez que, não existe vacina. A fêmea coloca seus ovos em locais
com água limpa e parada.”
A responsabilidade do combate a dengue não é só do estado. Os cidadãos precisam se
conscientizar, cuidar da sua casa
e incentivar os vizinhos a fazer o
mesmo.
Robson, afirma que com cerca
de 210 mil imóveis na cidade de
Santo André fica quase impossível controlar os possíveis focos
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de cada uma, porém a secretária
de Saúde realiza visita a casa dos
munícipes em dois ciclos anuais.
“A intensificação de inverno
acontece nas áreas com casos de
dengue confirmados. Neste ano,
tivemos 1.350 casos notificados
e para cada caso visitamos nove
quarteirões de casa em casa. As
atividades executadas, foram: tratamento dos criadouros encontrados com larvicidas, além de
orientação à população sobre o
risco de contrair a dengue”.
Além do trabalho preventivo
nos bairros, a prefeitura de Santo
André realiza a conscientização
nas escolas, associações de bair-

ros, comunidades carentes e no
centro da cidade desde 1997.
Para denunciar possíveis focos
de dengue, ligue para: 0800 019
1944.
Como identificar os sintomas
da dengue:
• Febre alta;
• Dor nos olhos;
• Dor de cabeça;
• Dor nas juntas;
• Falta de apetite;
• Manchas avermelhadas pelo
corpo.
A automedicação não é eficaz
e traz riscos à saúde. Ao identificar alguns sintomas dirija-se ao
médico.

