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Semana de aniversário terá mutirão da
saúde e reabertura do espelho d’água do

Paço
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A Prefeitura de Santo André realiza nesta semana série de

atividades que fazem parte da programação do aniversário de 464

anos da cidade. Os destaques neste início de abril são a

reabertura do espelho d’água no Paço, o mutirão de consultas e

exames do programa Saúde Fila Zero e a reabertura da Sabina

Escola Parque do Conhecimento. Ao todo, serão 160 atividades

em diversas áreas.

 

Na terça-feira (4), a Biblioteca Vila Linda, localizada na Rua Carijós, 2286, apresenta das 10h às 14h, o projeto

“Histórias que correm”, que reúne narrativas de vida de personagens de Santo André e histórias coletadas na

cidade. Na quarta-feira (5), o Ponto MIS – Museu da Imagem e Som fará a exibição do curta-metragem “Moto-

perpétuo”, às 16h, na Escola Livre de Cinema e Vídeo, na Vila Metalúrgica. A atividade é gratuita. Na quinta-

feira (6) o Sebrae, em parceria com a Prefeitura, realiza o Fórum Empresarial “Marketing: Como utilizar as

Redes Sociais a Favor da sua Empresa”, das 14h às 18h, no Teatro Municipal. Na sexta-feira (7), véspera do

aniversário do município, um dos símbolos da cidade, o espelho d’água do Paço, será reaberto revitalizado. O

evento ocorre às 18h30.

 

No dia do aniversário (8), haverá uma agenda extensa. Entre as ações, está o mutirão de consultas e exames

do programa Saúde Fila Zero, que será realizado no Centro de Especialidades III, nas Unidades de Saúde da

Vila Luzita, Utinga e na Praça do Carmo. Nos três primeiros endereços serão atendidos pacientes nas
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especialidades de Dermatologia, Cardiologia, Neurologia, Reumatologia, Cirurgia Vascular e exames de

Eletrocardiograma e Ultrassonogra a Doppler (membros inferiores e Ecocardiograma). Os atendimentos

foram previamente agendados com base nas solicitações em la de espera.

 

Também no dia 8 de abril, a Praça do Carmo receberá a Carreta de Mamogra a e Ultrassonogra a de Mamas

do Governo do Estado de São Paulo, que cará no local até o dia 8 de maio. No domingo, às 9h, ocorrerá a

reabertura para o público da Sabina Escola Parque do Conhecimento. Os ingressos podem ser adquiridos na

bilheteria do local. Os valores vão de R$ 10 a R$ 40.
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