
Cidade Tempo Mín. Máx.
Santo André nublado com chuva 14 26
Santos nublado com chuva 14 26
São Paulo nublado com chuva 15 20
C. Jordão p.nublado a nublado 7 17
Rib. Preto p.nublado a nublado 15 28
Sorocaba nublado com chuva 13 25
Campinas nublado com chuva 13 25
P. Prudente nublado com chuva 15 24
S.J.Campos nublado com chuva 11 26

▼▼ ESTADO

METEOROLOGIA
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▼▼ NO PAÍS
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Cidade Tempo Mín. Máx.
Belo Horizonte parcialmente nublado 14 25
Brasília p.nublado a claro 13 25
Curitiba nublado com chuva 10 16
Fortaleza nublado a p.nublado 23 30
Manaus p.nublado a nublado 25 32
Porto Alegre p.nublado com névoa 6 14
Recife nublado com chuva 22 27
Rio de Janeiro nublado com chuva 14 32
Salvador nublado a p.nublado 20 25
São Luís nublado a p.nublado 25 32

15h36/0.6m 11h02/1.0m
19h58/0.9m

NUBLADO COM CHUVA
Poente
17h36

No Grande ABC, o tempo será nublado
com chuva. A temperatura mínima será
de 14ºC e máxima de 26ºC. No Interior, a
mínima será de 7ºC, em Campos do
Jordão, e máxima de 28ºC, em Ribeirão
Preto. Em Santos, os termômetros
marcam entre 14ºC e 26ºC.

Camila Galvez

▼ O Grupo SOS Carlos Go-
mes, que luta pela preserva-
ção do cine teatro localizado
na região central de Santo An-
dré, planeja realizar virada
cultural informal na cidade. A
reunião realizada ontem pelo
movimento no plenarinho da
Câmara definiu alguns dos ar-
tistas e grupos que serão con-
vidados a participar do ato,
que ainda não tem data defini-
da, mas deve ocorrer em fim
de semana.

“A ideia é que seja logo, pois
não queremos deixar o assun-
to morrer entre a população”,
destacou uma das integrantes
do movimento, a professora
da UFABC (Universidade Fede-
ral do Grande ABC) Silvia Pas-

sarelli. Conforme a docente, a
intenção do ato artístico é mo-
bilizar os moradores da região
para reconhecer o valor do pa-
trimônio histórico.

Entre os convidados para a
virada estarão integrantes do
Corja, grupo formado na Esco-
la Livre de Cinema e Vídeo,
bem como alunos dos cursos
oferecidos pela instituição
quando funcionava no cine tea-
tro, que pretendem fazer nú-
meros de dança, teatro, esque-
tes e leituras. Além disso, músi-
cos e bandas de garagem farão
apresentações.

O Carlos Gomes passa por
reforma desde dezembro sem
que o projeto fosse apresenta-
do ao Comdephaapasa (Conse-
lho Municipal de Defesa do Pa-
trimônio Histórico, Artístico,
Arquitetônico-Urbanístico e
Paisagístico de Santo André).
Agora, os conselheiros tentam
tirar o atraso e pedem à Prefei-
tura toda a documentação refe-
rente às intervenções.

Além disso, a pedido do Mi-
nistério Público andreense, a
obra ficará interditada por 30
dias até que sejam prestados
os devidos esclarecimentos so-

bre a reforma promovida no
prédio, que demoliu a fachada
onde se lia o nome do cine tea-
tro, parte do teto e, conforme
denúncias, teria inclusive que-
brado a estrela de gesso que é
símbolo do Carlos Gomes.

Na terça-feira, os conselhei-
ros deverão vistoriar o local
pessoalmente. Além disso, a
administração deve marcar
ainda a data da visita técnica
do especialista em restauro Jú-
lio de Moraes. ▲

▼ CORRIDA
Acaba hoje o prazo para
se inscrever na 2ª etapa
do Circuito de Corrida
de Rua e Caminhada
2012, em São Caetano.
Serão dois percursos de
corrida, de cinco e dez
quilômetros, e a
caminhada, também de
cinco quilômetros. A
largada será no dia 22,
às 8h30, na avenida
Kennedy, 2.300, no
bairro Olímpico. A
primeira etapa foi
realizada em São José
dos Campos. Os
participantes da corrida
de cinco quilômetros
precisam ter, no
mínimo, 16 anos. Para o
circuito de dez
quilômetros, a idade
mínima é 18 anos. As
inscrições podem ser
feitas pelo site
www.sesisp.org.br/corrid
aderua. A expectativa é
de 5.000 participantes.

▼ VACINAÇÃO
Ribeirão Pires prorrogou
até sexta-feira as
campanhas de vacinação
contra paralisia infantil e
gripe. Crianças de até 5
anos deverão ser
imunizadas contra a
poliomielite. Cerca de
90% já tomaram a dose,
a meta do município é
alcançar 95% dessa faixa
etária. Já a vacina de
gripe deve ser tomada
por idosos acima de 60
anos, gestantes e
profissionais de saúde.
Hoje e amanhã, a
Secretaria de Saúde
disponibilizará as
vacinas no terminal
rodoviário, no Centro,
das 8h30 às 16h30.
Todos os postos de
Saúde da cidade também
estão vacinando contra
as doenças, das 8h às
16h. Na UBS do Centro,
a vacinação se estende
em uma hora e vai até as
17h. Mais informações e
endereço da unidade
básica de Saúde mais
próxima, pelo telefone
4822-8000.

▼ APRESENTAÇÕES
A “4ª Mostra dos Sete

em São Caetano do Sul –
Panorama Teatral do
Grande ABC” recebe até
sexta-feira as inscrições
de grupos cênicos e
companhias teatrais da
região. Só é permitido
inscrever um espetáculo
e as apresentações serão
de 27 de agosto a 2 de
setembro, com avaliação
de comissão de
profissionais na área. O
objetivo da mostra,
realizado pela Secretaria
de Cultura de São
Caetano, é oferecer
espaço para que os
grupos apresentem a
pesquisa artística, rotina
de trabalho e
características de cada
um. As inscrições são
gratuitas, podem ser
feitas pessoalmente na
secretaria (avenida
Goiás, 600, 4º andar,
bairro Santo Antônio),
das 10h às 17h, ou pelo
correio. Mais
informações pelos
telefones 4232-1294 ou
4232-1237.

▼ ANIVERSÁRIOS
Em comemoração aos 13
anos da Casa do Hip
Hop/Centro Cultural
Canhema, em Diadema,
a unidade está com
programação especial
todos os sábados de
julho, sempre a partir
das às 14h. Neste
sábado, haverá o
“Encontro dos MC’s”,
com apresentações de
rap e samba, com os
rappers G.Box, Renato
de Souza e MC Raul
Moreno. Na próxima
semana, será a vez do
“Sarau da Casa”, com
leitura de poesia e letras
de escritores e músicos
populares do Brasil e
performance corporal. O
destaque do
encerramento da festa,
no dia 28, será a
apresentação do MC
Rashid, uma das
novidades no rap
brasileiro. A Casa do Hip
Hop fica na Rua 24 de
Maio, 38, no Jardim
Canhema. O telefone
para informações é
4057-3792.

Grupo planeja virada cultural informal
Data do ato artístico ainda não foi definida, mas deve ser em fim de semana

Tiago Silva

O colunista Ademir Medici está em férias,

Memória voltará a ser publicada em 3 de agosto.

PROGRAME-SE

Prefeitura mantém funcionários para vigiar a obra até que seja retomada

Kelly Zucatelli

O aumento dos casos
de câncer de útero há
pelo menos dez anos

consecutivos e a falta da cons-
cientização para o tratamento
preventivo são temas da pales-
tra aberta que o ginecologista-
obstetra Alfredo Roberto Net-
to realiza hoje e no dia 19, às
15h, no Hospital Nardini
(Rua Regente Feijó, 166 , Vila
Bocaina) em Mauá.

Apesar dos avanços em re-
cursos médicos e laborato-
riais, o especialista salienta
que ainda é grande o núme-
ro de mulheres diagnostica-
das com a doença. Na Améri-
ca Latina, aproximadamente
70 mil morrem por ano. No
Brasil, esse tipo de câncer
ocupa a segunda posição em

mortes. “Geralmente o perfil
das vítimas é com idades en-
tre 25 e 35 anos e nível cultu-
ral baixo. A maioria contrai
a lesão através do vírus HPV
(Papilomavírus Humano),
pois não segue os métodos
preventivos nas relações se-
xuais”, detalha o médico.

É comum, segundo o espe-
cialista, o diagnóstico da
doença ser feito durante o
período de gestação, quan-
do, obrigatoriamente as mu-
lheres passam pelo pré-na-
tal. “Muitas não gostam de ir
ao ginecologista e só tomam
a iniciativa a partir dos 20
anos, período tardio, pois já
têm uma vida sexual ativa
desde a adolescência”, pon-
tua Netto.

Os gastos com os exames
preventivos e essenciais é

baixo perto dos custos des-
pendidos com o tratamento.

Para a realização do papa-
nicolau – que deve ser feito
anualmente para coletar cé-
lulas do colo do útero, a fim
de identificar lesões pré-can-
cerosas – e a colposcopia –
que permite a visualização
de células mínimas – o siste-
ma público de Saúde gasta
em média R$ 7 por paciente.

Já o tratamento oncológi-
co pode custar até R$ 300
mil durante período de so-
brevida de até 5 anos – in-
cluindo quimioterapia, ra-
dioterapia, internações e me-
dicação de alto custo.

REGIÃO
Em Diadema, entre janeiro

de 2011 e junho deste ano fo-
ram registrados 46 casos de le-

são pré-cancerígena e um ca-
so positivo para a doença.

A Prefeitura informou que
as pacientes são encaminha-
das para o Centro de Refe-
rência e Tratamento de
Doenças Sexualmente Trans-
missíveis. Em parceria com o
Quarteirão da Saúde e o Hos-
pital Municipal, oferecem to-
dos os procedimentos para o
tratamento e intervenção de
ampla complexidade.

A Secretaria de Saúde de
São Bernardo registrou no
primeiro semestre deste ano
29 casos de câncer de útero,
ante 57 do mesmo período
do ano passado.

As prefeituras de Santo An-
dré, São Caetano, Mauá, Ri-
beirão Pires e Rio Grande da
Serra não informaram sobre
os casos diagnosticados.▲

▼ SOS CARLOS GOMES

Prevenção de câncer de
colo de útero ainda é tímida
Palestra no Hospital Nardini traz explicações sobre o tema

DIÁRIO DO GRANDE ABC QUINTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2012

2 SETECIDADES ▼


