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Gelso Lima reúne mais de
300 pessoas na Convenção

do Podemos e oficializa
pré-candidatura

a deputado estadual
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Carapicuíba reduz
em 50% número de
vítimas no trânsito
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 FEDERAÇÃO PAULISTA
E LIGA DE KARATÊ DE OSASCO
REALIZARAM  EXAME DE FAIXA
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Osasco sedia 34º Campeonato
Brasileiro de Karatê Goju-Ryu

“Mais uma vez, mostramos que Jandira
pode organizar grandes eventos com

segurança, sem abrir mão da alegria tão
característica da nossa população”,

destacou o prefeito Paulo Barufi.

38ª Festa Junina de Jandira
atrai mais de 100 mil pessoas

Cantor Péricles atraiu milhares de pessoas no encerramento da 38ª Festa Junina de Jandira
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Doutor Lindoso irá revitalizar
pauta de Celso Giglio para a

Lindoso valoriza demandas em prol dos

Saúde de Osasco e região

municípios
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IFSP oferece 50 vagas
para Polo da UAB Itapevi
no curso de Licenciatura

em Pedagogia (EaD)
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•••Carapicuiba•••

Promover a segurança no
trânsito e oferecer mais quali-
dade de vida para todos que cir-
culam por Carapicuíba é o prin-
cipal objetivo por trás de todas
as ações que a Secretaria de
Transporte e Trânsito planeja e
executa diariamente. Segundo
estatística da Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado de
São Paulo, Carapicuíba regis-
trou redução de 50% no nú-
mero de vítimas fatais em
acidentes de trânsito compa-
rando os cinco primeiros
meses de 2017 e 2018. Já no
número de feridos a diminui-
ção foi de 28% no mesmo
período.

Com o programa “Sinal
em Ação”, cerca de 1.500
ruas receberam sinalização de
solo que inclui pintura no
entorno de escolas, faixas de
pedestres e de divisão de pis-

Carapicuíba reduz em 50%
número de vítimas no trânsito

tas, lombadas, demarcação
de rotatórias e áreas de esta-
cionamento, etc. Foram ins-
taladas 500 placas novas e
outras 500 que estavam da-
nificadas foram substituídas.
Diariamente agentes de trân-
sito fazem operações de trá-
fego em pontos estratégicos
da cidade para melhorar o
fluxo de veículos.ACentral
de Videomonitoramento foi
ampliada com a instalação de
mais 15 câmeras do modelo
speed dome, passando de 10
para 25 o número de equipa-
mentos. A principal função da
Central é oferecer mais seguran-
ça para a população de Carapi-
cuíba. Guardas Civis Municipais
utilizam a tecnologia para atuar
com mais agilidade e eficiência
no policiamento preventivo.

Com o maior programa de
recapeamento da história da ci-

dade, importantes ruas e aveni-
das de Carapicuíba recebem
novo asfalto. Na nova fase são
70 vias recapeadas e no bairro
Ariston, por exemplo, serão 33
ruas beneficiadas e 14 km de
pavimentação nova. Com as
obras, a Prefeitura oferece mais
segurança e conforto aos pedes-
tres e motoristas, além de favo-
recer a mobilidade pública.

Os dados estatísticos são
uma conquista, mas a Prefei-
tura de Carapicuíba trabalha
para alcançar o índice zero
de vítimas fatais e diminuir
o número de feridos. “Esta-
mos trabalhando com firme-
za pela segurança no trânsi-
to. Por isso, buscamos in-
vestimentos na mobilidade ur-
bana e em obras de recapeamen-
to, além de ações educativas nas
escolas”, afirma o prefeito Mar-
cos Neves.

Transporte e Trânsito planeja e
 executa diariamente.

A queda foi registrada no primeiro semestre de 2018, comparado ao mesmo período de 2017

Em Carapicuíba, professores
participam de palestra motivacional

para retorno às aulas

Na última segunda-feira,
23, a Prefeitura de Carapicuí-
ba, por meio da Secretaria de
Educação, preparou evento
especial direcionado aos pro-
fessores da rede municipal de
ensino. Com o objetivo de es-
timulá-los para o retorno ao
segundo semestre do ano leti-
vo 2018, mais de mil profissi-
onais participaram de palestra

ministrada por Dill Casella.
Considerado um dos principais
palestrantes motivacionais do
Brasil, Dill abordou, de for-
ma lúdica e artística, a impor-
tância da dedicação e da ino-
vação no ambiente escolar,
com iniciativas que facilitem
o trabalho dos educadores e
melhorem o aprendizado aos es-
tudantes.

“Quando amamos e nos dedicamos ao nosso trabalho, o ambiente
se torna agradável,

A Prefeitura de Carapicuí-
ba abre inscrição para vagas
em cursos de iniciação em te-
atro e capoeira para crianças a
partir de 8 anos. A Secretaria
de Cultura e Turismo vai mi-
nistrar as aulas a partir do dia
15 de agosto, uma vez por se-
mana nos teatros Fuca e Jorge
Amado.

Atividades complementares
como aulas de teatro ajudam
na expressão corporal, racio-
cínio, e criatividade. Já a ca-
poeira trabalha a improvisação,
conhecimento corporal, equi-
líbrio, ritmo e musicalidade.
Ambas promovem a interação
entre crianças e jovens, que

Carapicuíba abre inscrição
para aulas gratuitas de

 teatro e capoeira

acaba ficando em segundo
plano com o uso das redes so-
ciais e internet.

Para fazer a inscrição é pre-
ciso ir pessoalmente à Secre-
taria de Cultura e Turismo
na Av. Presidente Vargas,
280 - Centro Administrati-
vo, de segunda à sexta, das
9 às 16 horas. É necessário
levar xerox do RG ou Cer-
tidão de Nascimento da cri-
ança e do responsável, com-
provante de residência e
foto 3x4. Para mais informa-
ções basta entrar em contato
com a Secretaria de Cultura e
Turismo pelo telefone 4164-
5413.
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As jornalistas Rosa Sy-
manski e Suzy Gasparini esti-
veram na Câmara Municipal de
Osasco na manhã desta quarta-
feira (25), para ministrar a pa-
lestra “Fake News na política –
o risco é maior em ano de elei-
ção”. O evento, organizado pela
Escola do Parlamento de Osas-
co (EPO), foi uma oportunida-
de de esclarecimento sobre o
tema, assunto que deve movi-
mentar as próximas eleições.A
palestra foi aberta aos servido-
res da Casa e ao público em
geral, e os participantes pude-
ram esclarecer suas dúvidas so-

bre a prática das chamadas
“Fake News”, que tem sido
adotada praticamente no mun-
do inteiro.As jornalistas Rosa
Symansky e Suzy Gasparini fi-
zeram uma abordagem bastan-
te completa do tema e explica-
ram como surge esse tipo de
notícia. De acordo com elas,
esse não é um problema novo
mas as redes sociais acabam
tornando a disseminação desse
conteúdo de forma mais inten-
sa e veloz. Uma pesquisa do
Massachussets Institute of Te-
chnology (MIT) aponta que o
as “Fake News” se espalham

70% mais rápido do que as no-
tícias verdadeiras, além de se-
rem mais compartilhadas.
Quando o assunto abordado
está relacionado à política, esse
tipo de notícia se espalha três
vezes mais rápido. Rosa lem-
brou que, por isso mesmo, as
notícias falsas envolvendo can-
didatos são muito visadas. De
acordo com as palestrantes, o
mercado das “Fake News” é
muito lucrativo, devido ao
compartilhamento de textos e
vídeos, que geram lucro para
as pessoas que produzem esse
tipo de informação. Ainda se-
gundo as jornalistas, é preciso
desconfiar todo tipo de notícia
veiculada pelas redes sociais.
Geralmente, essas notícias cos-
tumam trazer fatos mirabolan-
tes, além de possuírem muitos
erros de linguagem e terem uma
formatação visual ruim. As pa-
lestrantes explicaram que hoje
existem pelo menos projetos de
lei de deputados ou senadores
que propõem barrar essa práti-
ca no Brasil. No entanto, a re-
gulamentação dessas matérias
acaba se chocando com a
questão da liberdade de expres-
são. Por isso, o método mais
eficaz para retirar do ar as
“Fake News” ainda é o proces-
so judicial.

Quando o assunto abordado está relacionado à política, esse tipo
de notícia se espalha

Palestra na Câmara esclarece
público sobre “Fake News”

Evento foi organizado pela Escola
do Parlamento de Osasco (EPO)

Eles são exemplo de vida. Dão conselhos, 
amor e muito carinho. Eles são Heróis, 

além de ser nosso Porto Seguro.
PAI, você é um amigo para a vida toda!

Feliz

Dia dos Pais

Prefeito Rogério Lins e 
seu pai Uriel Lins

O pré-candidato a deputa-
do estadual Elissandro Lindo-
so, presidente da Câmara de
Osasco, pretende atualizar e re-
vitalizar a pauta do ex-prefeito
Celso Giglio para a melhoria
dos serviços de Saúde na cida-
de e região.Segundo o Doutor
Lindoso, além das obras reali-
zadas na cidade, o legado de
Celso Giglio inclui uma série
de demandas que ainda estão
por ser cumpridas. “As novi-
dades são bem-vindas mas não
adianta pensar em ideias mira-
bolantes se os serviços básicos
são precários, se falta insumos,
se faltam profissionais e até
mesmo instalações adequa-
das”, afirma o Doutor
Lindoso.Segundo o Doutor

Doutor Lindoso irá
revitalizar pauta de Celso Giglio

Doutor Lindoso valoriza demandas em prol dos municípios

Lindoso uma das maiores quei-
xas da população é justamente
a de que não há sequência no
trabalho da classe política no
sentido de realizar aquilo que
já foi discutido e solicitado pe-
los munícipes. “Eu vou fazer
uma ponte entre as propos-
tas já conhecidas e propos-
tas que agreguem qualidade
a tudo o que diga respeito ao
atendimento nos municípi-
os”. Para dar uma ideia das
demandas, o presidente da
Câmara de Osasco listou alguns
temas pelos quais irá trabalhar
caso seja eleito em outubro pró-
ximo, tanto na saúde quanto em
outros setores. “A saúde é uma
área vital, mas há obstáculos de
outras áreas que

para a Saúde de Osasco e região



Sensei Gilberto de Mello Schavareto Júnior, agradeçe a todos os
colaboradores do evento

No último DIA 21 DE JU-
LHO  foi realizado o tradici-
onal exame de graduação ofi-
cial da liga de Karatê de
Osasco. O evento contou com
à formação de 18 novos
karatecas que se destacaram
em suas devidas graduações
e receberam a certificação
da entidade oficial do nosso
município.O técnico da sele-
ção Osasquense de Karatê e
Delegado regional da Fede-
ração

Paulista de Karatê o Sr.
Gilberto de Mello Schavareto
Júnior, agradeçeu a equipe
da secretaria de esportes, e
ao secretário, Carmônio Bas-
tos, por sempre incentivar e
apoiar o desporto Karatê
através da Liga de Karatê de
Osasco em nosso município.
Quem quiser conhecer mais
o trabalho e quiser treinar
Karatê em Osasco
acesseemwww. karate
osasco.gov

 FEDERAÇÃO PAULISTA E LIGA
 DE KARATÊ DE OSASCO

REALIZARAM  EXAME DE FAIXA
O evento contou com à formação

de 18 novos karatecas

Osasco sediou no domingo,
29/7, na Avenida Hilário Perei-
ra de Souza, a 3ª etapa da Copa
Osasco de Ciclismo 2018. O
campeonato é considerado um
dos mais organizados e com-
petitivos do Estado e reuniu
cerca de 200 atletas de várias
cidades, competindo entre as
categorias Open Elite 18/35,
Open Feminino livre, Open Sê-
nior 36/49, Master acima de 50,
Open Juvenil 14/17, Speed
Masculino (Livre), MTB Mas-
culino e Categoria Osasco.

A disputa foi bem acirrada e o público
colaborou fazendo uma torcida animada.

Campeonato é considerado um dos mais organizados

A disputa foi bem acirrada
e o público colaborou fazendo
uma torcida animada. O even-
to é organizado anualmente
pela LBC, Barba Bikes e Bi-
kesite Bicicletas, e conta com
o apoio da Prefeitura de Osas-
co, por meio da Guarda Muni-
cipal, Secretaria de Transpor-
tes e da Mobilidade Urbana,
Demutran, entre outros depar-
tamentos de apoio.

 Os atletas Anderson An-
tônio e Luis Goffert, campe-
ões das categorias MTB e

Speed Osasco, respectivamen-
te, marcaram presença na
Copa Osasco para incentivar e
fomentar ainda mais a prática
do ciclismo.

 O atleta Fábio Xavier, da
equipe First de Jundiaí, foi o
campeão da categoria Open
Elite, seguido do atleta Rodri-
go Azevedo, do Clube CCA, e
Lucca Cocha, do Clube Radi-
cal de Boitúva, completando o
pódio com Marcos Bernardino,
da Barba Bikes, e Bruno Cali-
mani, de Jundiaí.

 No feminino Evelyn Mou-
ra, do Clube Velo48, foi a cam-
peã Open Elite, seguida de Ana
Lúcia Rodrigues, da equipe
Facex de Guarulhos, Nádia
Aquino, de Jundiaí, Mayra Cos-
ta de Santos, e Adriana Gar-
cia, da CCA.

 Campeões demais catego-
rias: Open Sênior

Claudio Palamartchuk/Pe-
lotão da Morte

Master
Nicola Amoresano/Taubaté
 Open JuvenilThiago Couto/

São Bernardo do Campo
 Speed Masculino
Edson Almeida/Grau Total
 MTB Masculino
William Barreto/Grau Total

Que o futebol está no san-
gue do brasileiro e que o es-
porte mobiliza multidões, sobre-
tudo em ano de Copa do Mun-
do, não é novidade. Mas em
Osasco, o projeto Educando
com a Bola, trabalho voluntá-
rio realizado pelo aposentado e
educador esportivo Jorge Apa-
recido de Souza e que conta
com o apoio da Prefeitura, vai
muito além da ideia de alimen-
tar o imaginário dos aspirantes
a craque. As atividades, no
Campo do Osasquinho, na Vila
Osasco, também visam educar
os jovens para a vida.

 “Ao trazer as crianças para
os espaços de lazer e propor-
cionar recreação e atividades
esportivas, a gente tira as cri-
anças das ruas, afasta das más

Futebol para ensinar cidadania a crianças

companhias. A ideia é fazer
com que, independentemente
de virarem ou não atletas, eles
se tornem cidadãos de bem”,
avalia o educador.

 Direcionado a meninos
com idades entre 6 e 12 anos,
o  proje to  usa  o  fu tebol
como meio de promover a
interação e incentivo ao
convívio em grupo e respei-
to às individualidades.

 “Vamos tentar trazer cri-
anças e professores de esco-
las públicas para participarem
de algumas aulas, para ampli-
armos essa interação”, disse
Jorge Aparecido.

Além das aulas, é feito o
acompanhamento da situação
escolar dos alunos, pois o ob-
jetivo é também estimular as

Além das aulas, é feito o acompanhamento da situação escolar dos alunos

crianças a terem disciplina nos
estudos.

 Iniciado este ano, o projeto
reúne 40 meninos, com aulas
às quintas-feiras no Osasqui-
nho e às sextas, das 14h às 16h,
na Praça 8 de Maio, que conta
com quadras society (grama
sintética), futsal, academia ao
ar livre, espaço pet, playground
e pista de caminhada. O espa-
ço foi reformado este ano.

 O estudante Caio Mar-
ques, 9 anos, morador da Bela
Vista, é um dos alunos do pro-
jeto. “Para mim, é o início de
um sonho de ser jogador. Es-
pero que vire realidade”.

 Crianças de toda a cidade
podem participar, desde que os
pais ou responsáveis assinem
termo de permissão.

 Iniciado este ano, o projeto reúne 40 meninos, com aulas às quintas-feiras

   A Prefeitura de Osasco, por
meio da Secretaria de Esporte,
Recreação e Lazer (Serel), re-
alizou nos dias 28 e 29/7 o 34º
Campeonato Brasileiro de Ka-
ratê Goju-Ryu. O evento con-
tou com a participação de 220
atletas de vários estados. A
equipe da Liga Karatê Osasco
(LKO) participou com 10 atle-
tas. A equipe oasquense con-
quistou 6 medalhas, sendo 2 de
ouro, 1 de prata e 3 de bronze.
Na classificação final, Osasco
ficou com o 11º lugar, subindo
algumas posições em relação
ao ano passado, quando ficou
na 15ª posição na competição
realizada na cidade de Tubarão,
em Santa Catarina.
 O secretário de Esporte, Re-
creação e Lazer, Carmônio
Bastos, que compareceu ao
campeonato, disse que “todos
os atletas estão de parabéns
pela evolução e agradeceu ao
técnico da delegação de Osas-
co, Gilberto de Mello Schava-
reto Junior, pelo trabalho reali-
zado na cidade”.
 Confira a classificação dos
representantes de Osasco no
campeonato:
 Atleta
Categoria
Posição

Nicolas Fernandes
Sub-12
1º lugar em kumite e
4º lugar em Kata
Elber Alencar Costa
Sênior
1º lugar em kumite e
8º lugar em kata
Wenderson Alexandre
Sênior
2º lugar em kumite e
6º lugar em kata
Yan Fujii
Sub-10
3º lugar em kumite e
9º lugar em Kata
Ulisses Rafael
Sênior
3º lugar em Kata
Luiz Mendonça
Master
3º lugar em kumite
Dominyque Ferreira Novais
Júnior
4º lugar em kumite e
6º lugar em Kata
Altair Dias Júnior
Sênior
6º lugar em kumite
Bruno Zanirato de Almeida
Sub-14
7º lugar em Kata
Radamerson Alves Ferreira
Sênior
13º lugar em Kata e
7º em kumite

Osasco sedia 34º Campeonato
Brasileiro de Karatê Goju-Ryu

Gilberto de Mello Schavareto Júnior -Técnico da seleção
Osasquense
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3° etapa da Copa Osasco de Ciclismo
é realizada com sucesso

Projeto Educando com a Bola



distância de formação em nível
superior - Pedagogia e Engenha-
ria de Computação, mantidos
por universidade estadual.

Além das reformas na UAB,
a Prefeitura segue recuperando
e ampliando escolas municipais.
Atualmente quatro escolas es-
tão recebendo obras públicas:
Sátiro Alves de Souza (Vila
Ouro Verde), Primeiros Passos
(Figueirão), Comecinho de Vida
(Parque Santa Tereza) e Hélio
Moreira (Jardim Alvorada). A
iniciativa visa oferecer melho-
res condições de ensino a cri-
anças da cidade.“Reafirmo,
mais uma vez, meu compro-
misso com a evolução do ensi-
no público em nossa cidade.
Estamos readequando as esco-
las para atender de forma qua-
lificada aos estudantes da edu-
cação básica de Jandira, além
de oferecer condições para que
jovens e adultos ingressem e
concluam ensino superior aqui
mesmo em nossa cidade”, des-
tacou o prefeito Paulo Barufi.

Instalações da UAB Jandira estão sendo reformadas

Além das reformas na UAB,
a Prefeitura segue recuperando
e ampliando escolas municipais

Durante o mês de agosto, a
Prefeitura de Jandira realiza a
Campanha de Vacinação contra
a Raiva, destinada a cães e ga-
tos. Entre os dias 07 e 28 de
agosto, de segunda-feira a sá-
bado, agentes do Setor de Zoo-
noses percorrerão os bairros da
cidade vacinando animais do-
mésticos contra a raiva (confira
programação em anexo).A meta
é atender 15 mil animais (entre
cães e gatos) durante a campa-
nha, evitando a ocorrência des-
sa doença na cidade. De acor-
do com a Secretaria da Saúde,
os proprietários deverão condu-
zir seus animais até os locais
com coleira, guia e carteira de

Jandira realiza Campanha
de Vacinação contra

]Raiva para cães e gatos
Ação acontece em postos volantes em toda a

cidade, entre os dias 07 e 28 de agosto

vacinação (se possuir). A ação
permite manter o controle da
doença, criando uma barreira
para a transmissão do vírus a
outros animais ou pessoas.A
transmissão da doença ocorre
com a penetração do vírus, pre-
sente na saliva ou mucosa do
animal, podendo ser transmiti-
da para humanos por meio mor-
didas, lambidas em ferimentos
abertos ou arranhões. O animal
infectado apresenta comporta-
mento agressivo, dificuldade de
engolir, busca por lugares escu-
ros e tem paralisia dos mem-
bros. Já no homem, os sinto-
mas iniciais da raiva são náuse-
as, vômitos e mal-estar.

38ª Festa Junina de Jandira
atrai mais de 100 mil pessoas em 12 dias

051ª quinzena de agosto 2018

“Mais uma vez, mostramos que
Jandira pode organizar gran-
des eventos com segurança,
sem abrir mão da alegria tão
característica da nossa popu-
lação”, destacou o prefeito
Paulo Barufi.

•••JANDIRA•••

Quermesse de Jandira, com
entrada gratuita, foi encerrada
neste domingo com show do
sambista Péricles

Sucesso de público, a 38ª
Festa Junina de Jandira atraiu
mais de 100 mil pessoas em seis
finais de semana na Praça de
Eventos. Somente no último dia
de festa, no domingo (22/07),
milhares de pessoas acompa-
nharam o show do sambista
Péricles. Na noite anterior, a
festa ficou por conta do grupo
Latitude 10 e da dupla Caju &
Castanha.

Ao longo da tradicional quer-
messe de Jandira, grandes ar-
tistas como Frank Aguiar, Mau-
rício e Mauri, Sampa Crew,
Paula Mattos, Belo e Djavú
marcaram presença. Além dis-
so, a festa abriu espaço para os
artistas locais, que fizeram apre-
sentações de abertura em todos
os dias de quermesse.

Além dos shows musicais, a

38ª Festa Junina de Jandira con-
tou com barracas de comidas e
bebidas típicas, gerenciadas por
entidades e associações sociais
do município, parque de diver-
sões e quadrilhas. Assim como
em 2017, a quermesse deste ano
também ofereceu entrada gra-
tuita à população. Cabe ressal-
tar que há mais de 15 anos não
se realizava Festa Junina com
entrada gratuita em Jandira.

Segundo a Guarda Munici-
pal – que em parceria com a
Polícia Militar, a Defesa Civil e
o Setor de Vigilância Patrimo-
nial, garantiu a segurança inter-
na e nos entornos da Praça de
Eventos – não houve registro de
ocorrência nos 12 dias da
Festa.“Organizamos uma gran-
de quemesse digna da história
da nossa cidade. Mais uma vez,
mostramos que Jandira pode
organizar grandes eventos com
segurança, sem abrir mão da
alegria tão característica da nos-

sa população e acessível a to-
das as pessoas da nossa cida-
de”, destacou o prefeito Paulo
Barufi.

Fotos: Flávio Ricardo/PMJ

Em 6 finais de semana, público total superou marca das 100 mil
pessoas

Cantor Péricles atraiu milhares de pessoas no encerramento da
38ª Festa Junina de Jandira

Unidade oferece cursos su-
periores gratuitos à distância
para centenas de jovens e adul-
tos de Jandira

Foram iniciadas obras de
reforma e ampliação das ins-
talações do polo da Universi-
dade Aberta do Brasil no mu-
nicípio de Jandira. Entre as in-
tervenções previstas na obra,
que é realizada em parceria
entre a Prefeitura e a União,
está a recuperação das instala-
ções já existentes, além da im-

plantação de três novos ambi-
entes, mais entrada individual,
rampa de acesso para pessoas
com deficiência e sanitários.

De acordo com a Secretaria
de Planejamento e Habitação,
as obras no prédio da UAB-Jan-
dira devem ser concluídas nas
próximas semanas. A unidade,
que está instalada nas depen-
dências da EMEB Moisés Cân-
dido Vieira (Rua Francisco Ara-
újo Chaves, 100 - Jardim Eu-
ropa), abriga cursos gratuitos à



Ao lado do prefeito Rogé-
rio Lins e da deputada federal
Renata Abreu, o ex-secretário
de Governo, Gelso Lima parti-
cipou neste domingo (22), na
Assembleia Legislativa de São
Paulo (ALESP), da Convenção
do Podemos que aprovou sua
candidatura a deputado estadu-
al nas eleições deste ano. Na
oportunidade, mais de 300 pes-
soas acompanharam Gelso na
atividade.

Ao fazer uso da palavra na
tribuna da ALESP, Gelso des-
tacou que foi um dia marcante
em sua trajetória política. “Es-
tamos aqui com nossa turma
muito animados. Se Deus qui-
ser, esse partido que tem cres-
cido muito nos últimos anos, a
partir destas eleições, será sem
dúvida, um dos maiores e mais
transformadores partidos des-
te País”, afirmou.

Em entrevista, ao falar so-
bre as eleições, Gelso ressal-
tou que “algumas pessoas não
se preparam para a política e
usam métodos ultrapassados
de fazer campanha. Hoje o elei-
tor quer uma proposta sólida,
com seriedade e respeito. Eu

represento um coletivo, pois
juntamos gente do bem, pesso-
as preocupadas com a nossa
cidade, a nossa região e o nos-
so Estado. Podem esperar de
mim uma campanha séria, pro-
positiva e honesta. Sei que o
caminho não será fácil. Mas
me sinto revigorado com a
energia e força da minha equi-
pe”, destacou.

Na cerimônia foi oficializa-
do o apoio do Podemos à pré-

candidatura de Márcio França
(PSB) à reeleição ao governo
do Estado de São Paulo e que
deve ser oficializada em 4 de
agosto, na convenção estadual
do Partido Socialista Brasileiro
(PSB). França esteve presen-
te na cerimônia. Foi lançado
ainda Mario Covas Neto como
candidato ao Senado. No total,
o Podemos aprovou os nomes
de 100 candidatos a deputado
federal e 141 a estadual.

Na cerimônia foi oficializado o apoio do
Podemos à pré-candidatura de Márcio França (PSB)

A nossa região e o nosso Estado. Podem esperar de mim uma
campanha séria, propositiva e honesta.

Gelso Lima reúne grandes
 nomes da Segurança
Pública para debate

O ex-secretário de Gover-
no de Osasco e pré-candidato
a deputado estadual pelo Pode-
mos, Gelso Lima, recebeu na
noite de quarta-feira, 18, gran-
des nomes para analisar o pa-
norama atual e discutir políticas
de Segurança Pública para o
Estado, mais especificamente
em atenção à região Oeste da
Grande São Paulo.  “Este de-
bate é importante uma vez que
uma pesquisa feita em Osas-
co, mas que serve para outras
cidades, aponta que o tema se-
gurança é o principal problema
dos bairros e o segundo maior
problema da cidade, perdendo
só para a saúde pública. A ideia
é que possamos sair do debate
não só fortalecidos com as in-
formações aqui prestadas, mas
que possamos também, ao lon-
go dos debates dos próximos
três meses, apresentar um con-
junto de propostas que minimi-
zem ou solucionem o grande
problema da segurança públi-
ca do nosso Estado”, explicou

Gelso.O evento aconteceu na
Associação Comercial e Em-
presarial de Osasco (ACEO),
e reuniu cerca de 200 pessoas,
entre elas representantes dos
Consegs, advogados, empresá-
rios, comerciantes, sindicalistas,
presidentes de partidos, asso-
ciações e lideranças. Para de-
bater modelos de ações que
possam ajudar as polícias a
aperfeiçoar o enfrentamento à
violência, foram convidados im-
portantes autoridades do setor,
como o ouvidor das polícias
Militar (PM) e Civil de São
Paulo, Benedito Mariano; o
Delegado Assistente da Ouvi-
doria, Paulo Sérgio Maluf Bar-
roso; o presidente da Comissão
de Direitos Humanos da OAB
Osasco, Alexandre Volpiani
Carnelós; o comandante do
CPA/M-8, tenente coronel PM
Ricardo Tahara; inspetor Rildo
da GCM-Osasco, e o coman-
dante do 36º BPM/M Ten. Cel.
da PM, Marcos Abondanza
Vitiello.

O evento aconteceu na Associação
Comercial e Empresarial de Osasco

O nome do vereador Elis-
sandro Lindoso está confirma-
do como candidato do PSDB a
deputado estadual na eleição de
outubro deste ano. O nome do
Doutor Lindoso foi confirmado
na convenção estadual do par-
tido realizada no sábado, dia 28,
em São Paulo.Em seus pronun-
ciamentos após a confirmação
de sua candidatura, o Doutor
Lindoso disse estar muito con-
fiante de obter sucesso em mais

Convenção confirma Doutor Lindoso
candidato do PSDB

essa trajetória de sua vida: “En-
tendo como mais uma missão
que Deus coloca em minhas
mãos e vou lutar com todas as
minhas forças para cumprir com
honra essa missaõ”.Doutor Lin-
doso disse ter vivido momen-
tos muito especiais nesta jorna-
da. “Ouvi várias vezes na vida
que as reuniões partidárias eram
a festa da democracia. Hoje,
vivendo esse desafio eu noto o
quanto a política pode melho-

rar muito a vida das pessoas,
pelo esclarecimento, pela união,
pela luta em torno de ideais”.

Um contingente de amigos,
apoiadores e admiradores acom-
panhou a convenção no Centro
de Exposições da Barra Funda.
Marcou presença um imenso
Robotron especialmente  vesti-
do para a ocasião. “Essa gran-
de manifestação de apoio é
muito estimulante”, declarou o
Doutor Lindoso.

Um contingente de amigos, apoiadores e
admiradores acompanhou

Festa da democracia. Hoje, vivendo esse desafio
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Gelso Lima reúne mais de 300 pessoas
na Convenção do Podemos
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Desde o início de 2017, 63
animais já foram doados à po-
pulação

Em Itapevi, é possível ado-
tar gratuitamente um bichinho
de estimação. Para isso, existe
o programa Me Leva Pra Casa,
um serviço de adoção respon-
sável disponível a toda popula-
ção.

Os interessados na adoção
devem comparecer à Divisão
de Controle e Proteção Animal
(DCPA) do município, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às
17h, e escolher um animal. O
equipamento fica na Rua He-
loisa Hideko Koba, 21, na Vila
Nova Itapevi.

Além de passarem por uma
entrevista, os adotantes rece-
bem informações sobre guar-
da responsável e orientações
sobre os cuidados com animais.
É preciso levar cópia do RG,
CPF e comprovante de resi-
dência - os bichinhos são re-
gistrados apenas em nome de
adotantes com mais de 18 anos.

Posteriormente, o animal
deve ser retirado no Canil da
Prefeitura (Rua Jaspe, 7, na
Vila Gióia), de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 16h, exceto
feriados. Os animais disponí-
veis para adoção já são vaci-
nados, castrados, vermifugados
e avaliados clinicamente.

Na hora da retirada, é ne-
cessário levar coleira e guia
para cães e caixa de transpor-
te para gatos.

"O processo de adoção res-
ponsável contribui para a redu-
ção do número de animais
abandonados nas ruas”, expli-
ca Cátia Pasanisi, médica ve-
terinária responsável pela
DCPA.

Neste ano, a Prefeitura
doou, até o mês de junho, um
total de 18 animais em condi-
ções de abrigamento. Foram 12
cães e 6 gatos.

Já em 2017, foram adota-
dos 45 animais (37 cães e oito
gatos). Os dados são da Divi-
são de Controle e Proteção
Animal do município.

Com a reforma administra-
tiva em vigor desde o dia 1º de
julho deste ano, o serviço de
adoção responsável da Prefei-
tura foi transferido do Depar-
tamento de Controle de Zoo-
noses, ligado à Secretaria de
Saúde, para a Secretaria de
Meio Ambiente e Defesa dos
Animais.

Trata-se da primeira secre-
taria do tipo em toda a Região
Oeste.  "Respeitamos os ani-
mais e vamos atuar para que
eles tenham esse respeito na
prática em toda a cidade", dis-
se Igor.

Prefeitura oferece serviço
gratuito de adoção de

cães e gatos em Itapevi
Os interessados na adoção

devem comparecer à Divisão
de Controle e Proteção

 Cães e gatos podem ser adotados gratuitamente

IFSP oferece 50 vagas para Polo da
UAB Itapevi no curso de Licenciatura

em Pedagogia (EaD)

Inscrições são gratuitas e
acontecem entre 9 a 31 de agos-
to. Seleção acontece por meio
de análise do histórico escolar.

O IFSP (Instituto Federal
São Paulo) abre inscrições gra-
tuitas a partir desta quinta-feira
(9) para o processo seletivo no
curso de Licenciatura em Pe-
dagogia -  Educação Profissio-
nal e Tecnológica (EPT), na
modalidade de ensino a distân-
cia (EaD).

São 50 vagas oferecidas para
estudantes que irão frequentar
módulos presenciais na UAB
(Universidade Aberta do Brasil)
Polo Itapevi, que funciona no
4º andar das instalações da Se-
cretaria de Educação e Cultura
(Rua Professor Irineu Chalu-
ppe, 65 - Centro).

O pré-requisito é que o inte-
ressado tenha concluído o ensi-
no médio. Para se inscrever, o
candidato deve ler o edital na
íntegra, criar um cadastro no
Portal do Candidato (https://
processoseletivo.ifsp.edu.br) e
preencher o formulário de ins-
crição e o questionário socioe-
conômico. Cada candidato pode
realizar uma única inscrição.

Não haverá prova. A sele-
ção será feita por meio de aná-
lise de histórico escolar. Os can-
didatos devem inserir as notas
finais das disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática obti-
das no último ano do ensino
médio.

No ato da inscrição, o can-
didato deverá escolher o polo
de Itapevi para concorrer às va-
gas.

A IFSP oferece um total de
500 vagas para o curso distri-
buído em 10 polos de Apoio
Presencial da Universidade
Aberta Brasil (UAB) localizados
nas seguintes cidades: Barretos,
Barueri, Botucatu, Bragança
Paulista, Itapetininga, Itapevi,
Jandira, São João da Boa Vista,

São Paulo - bairro Jardim Mi-
ragaia e São Paulo  - bairro Jar-
dim Santa Lucrécia.

Inscrições e matrículas
A relação preliminar das ins-

crições deferidas e indeferidas
será divulgada no dia 18 de se-
tembro. A classificação final dos
candidatos e a 1ª convocação
para matrícula serão publicadas
no dia 24 de setembro. A ma-
trícula dos candidatos será rea-
lizada, de acordo com escala
específica nos polos presenci-
ais, entre os dias 25 e 29 de se-
tembro.

Diplomas estrangeiros
Os candidatos que cursaram

o ensino médio no exterior de-
vem incluir as notas de Mate-
mática e da língua oficial esco-
lar do país onde estudaram, re-
ferentes ao último ano do ensi-
no médio. O documento com-
probatório de escolaridade ane-
xado deverá ser apresentado por
meio de atestado emitido por
órgão oficial brasileiro.

Nome social
De acordo com a portaria

IFSP n°2.102, de 13 de maio
de 2014, o Instituto Federal de
São Paulo assegura ao candida-
to transgênero o direito de ser
tratado pelo gênero e pelo nome
social durante a realização do
processo seletivo.

Saiba mais sobre a UAB
A Universidade Aberta do

Brasil é uma iniciativa do Mi-
nistério da Educação (MEC)
que busca ampliar e interiorizar
a oferta de cursos e programas
de educação superior em todo
o país.

A Prefeitura de Itapevi fir-
mou convênio em 2006 com o
MEC para oferecer cursos de
nível superior e pós-graduação
vinculados às mais renomadas
universidades públicas do Bra-
sil, como UFSCar (Universida-

de Federal de São Carlos),
UFOP (Universidade Federal de
Ouro Preto), UNESP (Univer-
sidade Estadual do Estado de
São Paulo), UTFPr (Universi-
dade Tecnológica Federal do
Paraná), UNIFESP (Universi-
dade Federal do Estado de São
Paulo) e UFABC (Universida-
de Federal do ABC), além de
cursos técnicos.

O aprendizado na UAB se
dá por meio de aulas online e
presenciais. Funcionando em
Itapevi desde 2007, o polo já
ofereceu mais de 2 mil vagas
nos cursos de graduação e li-
cenciatura - Administração Pú-
blica, Pedagogia, Sistemas de
Informação, Matemática e Edu-
cação Musical. Já foram ofere-
cidas também mais de 500 va-
gas para cursos de especializa-
ção, atualização profissional e
pós-graduação e mais de 1,2 mil
vagas para os cursos de E-Tec
Brasil (Escola Técnica Aberta
do Brasil).

Mais informações sobre os
cursos oferecidos pela UAB
Polo Itapevi também podem ser
obtidas pelos telefones 4142-
7854 e 4143-8400 (Ramal 235).

Não haverá prova. A seleção será feita por
meio de análise de histórico escolar.

É preciso levar cópia do RG, CPF e comprovante de residência

•••ITAPEVI•••
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Prefeitura entrega reforma do
PS Infantil do Hospital Antônio Giglio

 As obras foram feitas pelo Instituto Social Saúde Resgate à Vida (ISSRV)
Os pequeninos que precisam

de atendimento no Hospital
Municipal Antônio Giglio agora
contam com um ambiente mais
acolhedor. É que na quinta-fei-
ra, 9/8, a Prefeitura de Osasco,
por meio da Secretaria de Saú-
de, entregou as obras de reade-
quação do Pronto-Socorro In-
fantil Doutor Adauto Ribeiro.

 O espaço dispõe de nova
recepção, recebeu uma brin-
quedoteca, ganhou nova pintu-
ra e teve as parter hidráulica e
elétrica refeitas. Ganhou ainda
novos consultórios, salas de
medicação e observação, fral-
dáro, área de amamentação e
banheiros externos. As obras fo-
ram feitas pelo Instituto Social
Saúde Resgate à Vida (ISSRV),
organização social responsável
pela administração do hospital.

 O prefeito Rogério Lins,  a
primeira-dama e presidente do
Fundo Social, Aline Lins,  a
vice-prefeita, Ana Maria Rossi,
o secretário de Saúde, José Car-
los Vido, demais secretários e
autoridades municipais partici-
param da cerimônia de entrega
das benfeitorias.

 Evandro de Castro Ruck,
consultor médico do Instituto
Social Saúde Resgate à Vida
(ISSRV), responsável pela ges-
tão do hospital, disse que nun-
ca havia tido uma reforma des-
sa amplitude no PS do Hospi-
tal Antônio Giglio. “O Pronto-

Rogério Lins falou da satisfação em retornar ao Pronto-Socorro

Socorro passou por toda essa
adequação para melhorar o flu-
xo das pessoas. O prefeito acer-
tou em fazer o investimento
dessa magnitude no PS. Te-
mos inúmeras crianças na ci-
dade que fazem uso da rede
municipal. Além de atendi-
mento de qualidade aos mu-
nícipes, também queremos
melhorar os indicadores muni-
cipais na saúde”.

 De acordo com o secretá-
rio de Saúde, José Carlos Vido,
agora as Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) da cidade e o
Pronto-Socorro do hospital es-
tão interligados. “Hoje eu pos-
so dizer que os funcionários das
UBSs e Prontos-Socorros tra-
balham em rede, para saberem
como anda a saúde do municí-
pio de Osasco”, explicou.

 Rogério Lins falou da sa-

tisfação em retornar ao Pron-
to-Socorro. “Um dia eu vim
trazer minha filha de madru-
gada. A estrutura do Pronto-
Socorro deixava muito a de-
sejar. No dia seguinte me
reuni com os responsáveis
e pedi para melhorarem esse
lugar. Estamos a 1 ano e meio
no governo e pretendemos
reformar todas as UBSs e hu-
manizar cada vez mais o aten-
dimento nos equipamentos pú-
blicos”, disse.

 A diretora da pediatria do
PS, Vera Ruthe Mendes Quei-
roz, falou sobre as mudanças
no local. “Readequamos algu-
mas salas e trouxemos os con-
sultórios para perto da recep-
ção, para dar mais conforto aos
pacientes”, disse.

A cerimônia teve um mo-
mento lúdico com a apresenta-

ção do mágico Henry Cordean.
Já a trupe Borboletras fez de-
senhos nas mãos das crianças
e entregou bexigas de bichinhos.
A garotada também teve direi-
to a algodão doce e pipoca e se
divertiu com personagens como
Mickey, Minnie e Pateta.

MELHORIAS
A reforma e modernização

do PSI traz muitas novidades,
como a criação da Sala de Cho-
que, antiga emergência, que
agora, separada da Observação,
passa a contar com melhores
aparelhos e 3 leitos ao invés de
apenas dois; a Sala Laranja, que
funcionará com 4 leitos, dois
deles com respiradores, com
características de semi-intensi-
va, para pacientes estabilizados
que aguardam vaga ou transfe-
rência; o Isolamento; o confor-

to da enfermagem; uma brin-
quedoteca na entrada, ao lado
da recepção; o espaço de ama-
mentação; e os novos banhei-
ros infantil, feminino e de aces-
sibilidade, além do fraldário.

A nova mobília segue nor-
mas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa),
com torneiras dos lavatórios da
enfermagem acionadas por to-
que com os pés, o que diminui
em muito o risco de contami-
nação na hora da higienização
das mãos dos profissionais. O
cuidado em afastar possíveis in-
fecções está presente em todo
o PSI, pois foram instalados
dispensers de álcool gel e sabo-
nete líquido bactericida em pra-
ticamente todas as salas, para
elevar a oferta de higienização
das mãos.

Como forma de implemen-
tar maior conforto aos pacien-
tes, alguns locais do prédio te-
rão teto e janelas virtuais, com
painéis de LED representando
paisagens. As cadeiras também
ganharam cores diversas e toda
a mobília conta com novo de-
sign.

Na recepção, os pacientes
serão chamados por painel ele-
trônico e toque sonoro. Além de
ganhar decoração lúdica e com-
pleta sinalização interna, as pa-
redes receberam quadros com
orientações sobre a saúde da
criança.


