
SÃO BERNARDO

Fundação Toyota reforma Biblioteca Monteiro Lobato
Equipamento 
será ampliado e 
modernizado; obra 
deve durar nove meses

O prefeito de São Ber-
nardo, Luiz Marinho, as-
sinou ontem (29) a ordem 
de serviço para o início das 
obras de reforma, amplia-
ção e modernização da Bi-
blioteca Monteiro Lobato, 
um dos espaços de cultura 
mais tradicionais da cidade. 
A reestruturação será exe-
cutada por meio de parceria 
com a Fundação Toyota

A reforma, que vai durar cer-
ca de nove meses, será executa-
da pela instituição, que venceu 
chamamento público. Como 

contrapartida pelo investimen-
to de R$ 4,5 milhões, a Funda-
ção poderá explorar publicidade 
institucional.

O pavimento térreo terá o 
conceito de “biblioteca aberta”, 
ou seja, será um único ambien-
te, dividido por estantes baixas 
e geometria curvilínea, com fe-
chamento em vidro. Após pas-
sar pelo controle de entrada, o 
usuário estará livre para acessar 
os livros. 

A nova Monteiro Lobato 
também terá espaço infantil, 
sala temática e elevador para 
as pessoas com deficiência. A 
nova sala multiuso, para até 
120 pessoas sentadas, e o café 
poderão ser utilizados indepen-
dentemente do horário de fun-
cionamento da biblioteca. No 
primeiro andar ficarão a sala de 
trabalho Braille, livros raros, es-
paço de estudos, espaço digital, 
gabinete de estudos, diretoria e 
a administração da unidade.

 “Uma das formas de fazer 
novos investimentos na cidade 
é buscar parcerias, atrair em-
presas que têm interesse em 
investir na área social. A Funda-
ção Toyota tomou a decisão de 
contribuir com a cidade através 
dessa reforma na biblioteca. 
Essa é uma grande conquista 
para a população, que terá um 
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“A Toyota tem sua história ligada 
à de São Bernardo, já que foi aqui 
que tivemos a primeira fábrica 
fora do Japão. É uma grande 
oportunidade fazer parte de 
ações que beneficiarão a cidade
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Santo André exibe ‘O 
Menino e o Mundo’ 
hoje na Escola 
Livre de Cinema

SANTO ANDRÉ - O fil-
me O Menino e o Mundo, do 
diretor brasileiro Alê Abreu, 
indicado ao Oscar na catego-
ria Animação, será exibido 
hoje (30), às 17h, na Esco-
la Livre de Cinema e Vídeo 
(avenida  Utinga, 136, Bairro 
Santa Terezinha), com entra-
da gratuita.

Na produção, um menino 
que sofre com a falta do pai, 
deixa sua aldeia e descobre 
um mundo fantástico, domi-
nado por máquinas-bichos e 
estranhos seres. Trata-se de 
uma animação que retrata 
questões do mundo moder-
no através do olhar de uma 
criança. Vencedor de diver-
sos festivais, O Menino e o 
Mundo é o longa-metragem 
de animação mais premiado e 
cultuado de todos os tempos.

A apresentação é uma 
parceria da ELCV e o Ponto 
MIS (Museu da Imagem e 
do Som). Mais informações: 
pelo telefone 4461-2081. 
(Reportagem Local)

plares e a visita de aproximada-
mente 60 mil pessoas por ano, 
a Biblioteca Monteiro Lobato é 
um dos pontos culturais mais 
procurados de São Bernardo. 
O espaço foi inaugurado em 
1958, quando poucos ainda ti-
nham acesso à leitura. 

“Além da importância histó-
rica, também é preciso destacar 
sua localização privilegiada, no 
Centro da cidade. Renovado, 
esse equipamento vai passar a 
oferecer muito mais à popula-

ção, inclusive acesso às novas 
tecnologias”, explicou o secretá-
rio de Cultura, Osvaldo de Oli-
veira Neto.

Para Carlos de Almeida, 
funcionário da biblioteca há 
24 anos, a reforma será uma 
conquista. “Ao longo dos meus 
anos de trabalho presenciei 
diversas transformações, mas 
ainda estávamos deficitários 
em alguns pontos, como a 
adaptação às novas tecnologias, 
o que irá mudar agora”, disse. 

Marinho assinou ontem a ordem de serviço para o início das obras
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Laudo diz que houve contaminação em cirurgia da catarata em S.Bernardo
SÃO BERNARDO  - Fal-

ta de esterilização de equipa-
mentos foi o que provocou 
a morte de um idoso e a ce-
gueira de ao menos outros 11 
durante o mutirão de catarata 
no Hospital das Clinicas de 
São Bernardo, em janeiro. A 
conclusão é da Secretaria de 
Saúde da cidade, que divulgou 
ontem (29) o laudo com o re-
sultado da investigação.

Após a cirurgia, realizada 

no dia 30 de janeiro, 21 ido-
sos contraíram uma infecção. 
Ao menos 11 deles tiverem de 
remover o globo ocular para 
evitar que a infecção chegasse 
ao cérebro.

Um dos pacientes, o apo-
sentado Pellegrino Foscher-
Riatto, 67 anos, morreu no 
dia 20 de fevereiro. O paciente 
sofreu uma parada cardíaca 
após ter tido um acidente vas-
cular cerebral enquanto espe-

rava a cirurgia para a retirada 
do globo ocular.

De acordo com o laudo, 
houve contaminação durante 
a atividade cirúrgica, causada 
por falta de desinfecção e este-
rilização dos instrumentos e 
equipamentos usados no mu-
tirão. O documento apontou 
ainda que a falta de esterili-
zação dos instrumentos teria 
sido o foco original da conta-
minação e a falta de higiene 

da equipe médica contribuiu 
para a disseminação da infec-
ção entre os pacientes.

O comerciante Danilo 
Riatto, 39 anos, filho do 
aposentado que morreu, diz 
que a família está indigna-
da. “Essa é a maior prova do 
descaso que foi feito”. Afir-
mou que ainda vai aguardar 
o resultado do inquérito fei-
to pela Delegacia do Idoso 
antes de tomar providências, 

como processar o hospital.
“Esse foi um laudo da pre-

feitura, que está tentando se 
isentar e jogar toda a culpa 
na equipe médica que fez a 
cirurgia, mas como eles per-
mitiram que isso acontecesse 
em um hospital municipal?”, 
questiona o comerciante. De 
acordo com Riatto, a prefei-
tura apresentou o laudo sem 
falar em “reparação” às famí-
lias prejudicadas.

A reportagem tentou en-
trar em contato ontem, às 
19h40, com as secretarias da 
Saúde e Comunicação da Pre-
feitura de São Bernardo, mas 
não localizou ninguém.

O Instituto de Oftalmolo-
gia da Baixada Santista, que 
foi contratado pela prefeitura 
para fazer os procedimentos, 
também foi procurado, mas a 
reportagem não obteve retor-
no. (Folhapress)

espaço totalmente renovado”, 
disse o prefeito.

Ricardo Machado de Bastos, 
presidente da Fundação Toyot, 
afirmou estar muito satisfeito 
com a parceria estabelecida com 
a prefeitura. “A Toyota tem sua 
história ligada à de São Bernar-
do, já que foi aqui que tivemos a 
primeira fábrica fora do Japão. 
Portanto, é uma grande opor-
tunidade fazer parte de ações 
que beneficiarão a cidade.”

Com mais de 37 mil exem-


