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Para quem está em busca de capacitação profissional, o Senac Osasco oferece opções nas
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os destaques ficam para os lançamentos no
portfólio da unidade.
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ROGÉRIO LINS CONFIRMA MUDANÇAS
NO 1º ESCALÃO DO GOVERNO

• PAINEL
Gilmar Mendes substitui prisão de ex-secretário
do Rio por medidas cautelares
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, determinou, nesta quinta-feira, 8/2, a suspensão da prisão
preventiva do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro no governo de Sérgio Cabral, Sérgio Côrtes. Acusado de fraudes em
licitações para fornecimento de próteses para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) e para a Secretaria de
Saúde fluminense, Côrtes foi preso em abril do ano passado,
por decisão da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Em
sua decisão, o ministro Gilmar Mendes determinou que a prisão
preventiva seja substituída por outras medidas cautelares, como
a proibição de Côrtes fazer contato, por qualquer meio, com
outros investigados na chamada Operação Fatura Exposta– um
desdobramento das operações Calicute, que resultou na prisão
de Sérgio Cabral, em 2016, e Eficiência, que determinou a prisão do empresário Eike Batista, em 2017. O ex-secretário de
Saúde também ficará proibido de deixar o Brasil, devendo entregar seu passaporte em até 48 horas a partir da notificação.
Além disso, Côrtes não poderá deixar sua residência durante a
noite e nos fins de semana. Na sentença, Mendes afirma que os
fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva há
quase um ano “se revelam inidôneos para manter a segregação
cautelar. O magistrado compara a situação de Côrtes a dos
empresários Miguel Iskin e Gustavo Estellita, presos na mesma
Operação Fatura Exposta. Mendes já havia substituído as prisões preventivas de Iskin e Estellita por medidas cautelares,
determinando que os dois fossem soltos.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) confirmou, nesta
quarta-feira, 7/2, após a posse de Lau Alencar (PSD)
como novo secretário de Desenvolvimento, Trabalho e
Inclusão (STDI), que fará
novas mudanças no primeiro
escalão do governo. Segundo
o chefe do executivo, pelo
menos outras cinco secretarias devem sofrer mudanças,
parte das trocas, será motivada pelo licenciamento de secretários que pretendem disputar as eleições a deputado
estadual e federal que acontecem em outubro deste ano.
“Temos mais algumas mudanças estratégicas no secretariado. Quando alguns secretários que possivelmente podem
disputar cargos eletivos, para
deputado estadual ou deputado federal, forem se licenciar,
vamos fazer mais uma reforma ampla. Provavelmente devemos mudar em torno de cinco secretarias. Vamos fazer
também uma reorganização
administrativa, envolvendo
não só o primeiro escalão, mas
pontos estratégicos do governo, sempre com o intuito de

De Paula quer que Saúde contate pacientes
Tramita na Câmara Municipal de Osasco, o Projeto de Lei 34/
2018 de autoria do vereador De Paula (PSDB) que obriga a
secretaria municipal da Saúde a contatar pacientes com exames
ou consultas agendados nas unidades da rede pública. A intenção do parlamentar é evitar que atendimentos sejam desperdiçados com pacientes que, por algum motivo, desistiram do procedimento. Em Osasco, há diversas reclamações dos profissionais da saúde que, embora tenham a agenda cheia de consultas
ou exames, têm que conviver com as faltas dos pacientes. De
acordo com o projeto de De Paula, o contato da secretaria da
Saúde com o paciente poderá ser feito por meio de e-mail, mensagem de texto de celular e ligação telefônica. O procedimento
é semelhante ao adotado na rede privada de saúde em que as
clínicas, às vésperas da consulta ou exame, entram em contato
com os pacientes para saber se o atendimento ainda se faz necessário. Nos casos em que o paciente desista do atendimento,
a unidade destina o horário para outra pessoa. Somente na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Portal D’Oeste, dos 3.256 atendimentos agendados no último mês de janeiro, 928 pacientes
faltaram. Dessa forma, 28,5% dos agendamentos na unidade
foram desperdiçados. Na mesma unidade, 171 mulheres não
compareceram às consultas ou exames com ginecologista. “Faltar às consultas e exames faz mal à saúde dos outros que deixam de ser atendidos. São recorrentes os casos de pacientes
que têm consultas ou exames agendados e infelizmente não
comparecem. Dessa forma, pacientes que realmente carecem
de atendimento, mas que não conseguiram espaço na agenda
são prejudicados”, lembra De Paula. Hoje, já existe na cidade a
Lei Municipal 4.822/2017, proposta por De Paula, que impõe
prazos para atendimento de consultas e exames médicos na rede
pública de saúde de Osasco. Para o vereador tucano, após a lei
ser sancionada, os pacientes também precisam colaborar e a
secretaria da Saúde, por sua vez, agir para que os agendamentos
não fiquem vagos. “O contato irá otimizar o serviço na rede
pública de saúde de Osasco, pois o paciente vai ser contatado
com antecedência e se, por ventura, ele não comparecer, prontamente outro paciente será contatado, até que a vaga seja preenchida com quem, de fato, necessita do atendimento, evitando
que a vaga seja perdida”, completou De Paula.

entregar mais para a população.
Esse é o nosso maior objetivo”,
afirmou.
Antes de falar com os jornalistas, Lins fez questão de fazer um agradecimento a ex-secretária Dulce Helena Cazzuni
e deu boas-vindas ao novo secretário. “Quero deixar registrado os meus agradecimentos
a Dulce. Ela é uma excelente

Nesta quinta-feira, dia 8 de
fevereiro, o governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin;
o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Floriano
Pesaro; e o prefeito de Itapevi,
Igor Soares, assinaram autorização para a instalação de
unidade do Bom Prato em
Itapevi, na Grande São Paulo.
A assinatura aconteceu no
Palácio dos Bandeirantes. Estiveram presentes também o
diretor da Diretoria Regional de
Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) Osasco,
José Resende Filho, o deputado estadual João Caramez, a
deputada federal Bruna Furlan,
além de vereadores, gestores
e técnicos do Bom Prato e do
município de Itapevi. A unidade de Itapevi deverá servir o
total de 1.300 refeições diárias, sendo 1.000 no almoço,
por R$ 1,00; e 300 no café da
manhã, por R$ 0,50. O restaurante será instalado na Rodovia Renê Benedito Silva, s/

ridade do programa do governo estadual. “O Bom Prato é o
maior e mais importante programa de segurança alimentar
do País. A cidade de Itapevi
ganhará um restaurante e, dessa forma, a população terá a
oportunidade de se alimentar
com uma refeição de qualidade, saudável a um preço acessível”, finaliza.

nº. Essa será a primeira unidade do restaurante Bom Prato no
município. No Estado de São
Paulo, a previsão é de entregar
mais cinco unidades em 2018:
Barretos, Ribeirão Preto,
Araçatuba, São Bernardo do
Campo e Jandira. A Região
Metropolitana de São Paulo já
conta com nove unidades do

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), participou da primeira sessão de
2018 na Câmara de Osasco,
coordenada pelo presidente da
Casa, o vereador Elissandro
Lindoso (PSDB), na terça-feira, 6/2.
Ao fazer uso da tribuna, o
prefeito deu boas-vindas aos
parlamentares e suas equipes,
desejando um ano produtivo
e de medidas assertivas. “Desejo boa sorte a todos os vereadores e que Deus continue
abençoando e guiando todas
as decisões e medidas importantes que influenciam a vida
da nossa população”, disse.
Lins aproveitou a oportunidade para reafirmar seu compromisso com a cidade, ressaltando as obras que serão
entregues durante o aniversário de Osasco, comemorado
dia 19/2, entre elas novas creches, avanços na área de mobilidade urbana com o projeto

“Asfalto Novo”, contratação de
médicos ginecologistas e pediatras, além da entrega dos kits
de material e uniformes escolar, após o Carnaval.
Após a abertura dos trabalhos, o prefeito percorreu as
dependências do novo prédio
da Câmara Municipal de
Osasco e conheceu os novos
gabinetes dos vereadores.
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programa: Carapicuíba, Mogi
das Cruzes, Itaquaquecetuba,
Santo André, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Osasco,
Suzano e Taboão da Serra.
De acordo com o secretário
de Estado de Desenvolvimento
Social de São Paulo, Floriano
Pesaro, garantir a segurança
alimentar das pessoas é a prio-

Rogério Lins acompanha sessão
da Câmara de Osasco

Áreas de Lazer em Carapicuíba
A Câmara Municipal de Carapicuíba está pedindo que a Prefeitura dê mais atenção para a questão das áreas de lazer da
cidade. Durante a Sessão desta terça-feira, 6/2, foram apresentadas quatro Indicações sobre o tema. Os documentos seguem
agora para as mãos do prefeito Marcos Neves (PV). Autora de
três dessas Indicações, Emília Ramalho (PROS) solicita à Prefeitura que realize reparos no telhado da área de lazer existente
entre as ruas Atnonia Gozzi Valverde, Divinolândia, Colômbia e
Reserva (Vila Lourdes). Pede ainda serviços de limpeza, capina
e manutenção nas quadras de futsal e na academia ao ar livre do
Complexo Poliesportivo da Vila Cretti. Já Valdemar da Farmácia
(PV), sugere ao prefeito que construa uma pista de caminhada
em um trecho da rua Flora Rica (Cidade Ariston), com iluminação, lixeiras e aparelhos de ginástica, visto que, atualmente, a
via é utilizada para descarte de lixo.

Armando Moreira

o melhor, com seriedade e dignidade. É com este pensamento e vontade de servir que nós
aceitamos o convite”, finalizou
Lau Alencar.
Juntamente com Lau Alencar,
o então secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade da
Prefeitura de Araçariguama,
Marcos Arruda, assumiu como
secretário-adjunto da SDTI.

Itapevi terá restaurante popular Bom Prato

Motoambulâncias em Barueri
O vereador Reinaldo Campos (Podemos) apresentou uma indicação na sessão de terça-feira, 6, propondo à Prefeitura de
Barueri a adoção de motoambulâncias no pronto-atendimento
da rede pública de saúde. De acordo com o vereador, os constantes congestionamentos nas vias do município dificultam os
deslocamentos do socorro médico, feito por ambulâncias convencionais. Ele citou um levantamento feito por uma empresa
de transporte de passageiros que apontou Barueri como a 4ª
cidade com os maiores índices de lentidão no país. “O envio de
motos para atender casos de emergência e de risco de vida é
uma forma de agilizar os primeiros socorros para pessoas que
necessitam de um atendimento médico imediato, pois o transporte por ambulâncias comuns depende muito da fluidez do
trânsito”, justificou Reinaldo Campos. “O tempo de chegada de
um paramédico até o local da ocorrência é determinante para
que a vítima tenha mais chance de sobrevivência”, comentou o
vereador.

CNPJ: 08.542.237/0001-06

profissional que já contribuiu
muito com o desenvolvimento
da nossa cidade. Para o Lau,
deseja que seja muito bem-vindo para esta tarefa missionária
que é ser servidor público. Tenho certeza que você contribuirá muito para fazermos a
Osasco que queremos”, afirmou Lins. “É importante que
nós, como servidores, façamos
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Sobre o Bom Prato
Criado há 17 anos, a rede de
restaurantes populares oferta alimentação balanceada e de qualidade (almoço e café da manhã)
com foco na população de baixa
renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.
No Estado de São Paulo, o
Bom Prato é coordenado pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e serve diariamente cerca de 87 mil refeições. Desde a inauguração em
2000, já serviu mais de 193
milhões de refeições e investiu
mais de R$ 530 milhões no programa. Além disso, serviu 300
mil toneladas de alimentos e 200
milhões de frutas.
Há 52 unidades em funcionamento, sendo 22 localizadas
na Capital, nove na Grande São
Paulo, seis no litoral e 15 no
interior. O almoço tem custo de
R$ 1,00. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias,
composta por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca,
pãozinho, suco e sobremesa.
O café da manhã é oferecido
leite com café, achocolatado ou
iogurte, pão com margarina,
requeijão ou frios e uma fruta
da estação. A refeição, de 400
calorias em média, custa R$
0,50 ao usuário. Em setembro
de 2011, o café da manhã foi
implantado em todos os restaurantes. Crianças até seis anos
têm a refeição gratuita.
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Barueri intensifica fiscalização contra poluição visual GCM de Jandira qualifica

A Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Indústria,
Comércio e Trabalho (SICT),
tem intensificado a fiscalização
nas ruas de Barueri para garantir que a Lei Complementar Nº
306, de 28 de maio de 2013,
seja cumprida. Ela veda a instalação de anúncios e outros
recursos que, além de dificultarem o trajeto de pedestres nas
calçadas, resultam em muita
poluição visual. Basicamente, a
legislação proíbe a instalação de
anúncios em vias, parques, praças e outros logradouros públi-

cos, leitos de rio e cursos
d’água, postes de iluminação
ou telefonia, cabines de telefone, dutos de gás e de abastecimento de água, hidrantes,
torres d’água, em faixas ou
placas acopladas à sinalização
de trânsito, obras públicas de
arte (pontes, passarelas, viadutos, túneis), além de bens
de uso comum do povo, muros, paredes e empenas cegas de lotes públicos e privados, dentre outros. “Considera-se anúncio, para os
efeitos desta lei, qualquer

meio ou forma de comunicação visual presente na paisagem visível do logradouro
público, com a finalidade de
veicular publicidade de caráter comercial, imobiliário,
institucional, cultural, educacional, eleitoral e afins”, designa a legislação, dentre outros detalhes.

Cidade limpa
Segundo o setor de Fiscalização da SICT, no meio do ano
passado foi feita uma boa limpeza no Centro, em Alphaville,
no Bethaville e também em parte da avenida Zélia, até mesmo
com o recolhimento de várias
placas. Ele sabe que ainda falta
muito, mas garante que o trabalho vem sendo feito e com mais
rigidez: a multa pode chegar a
R$7 mil. Os fiscais primeiro orientam, depois notificam, depois
recolhem e, enfim, multam. A
Secretaria explica que na parede ou na fachada pode colocar
a propaganda, mas em via pública não, principalmente porque
causa acidentes, havendo até
casos de pedestres que se machucaram. A lei também proíbe
placas fixas e móveis em postes, caixas de sacolão fora do
estabelecimento comercial, carros de oficinas ou lojas ocupando calçadas, panfletagem, dentre outros.

O cidadão que se deparar com alguma irregularidade pode denunciar
por meio do APP Barueri ou diretamente na SICT, pelo telefone
(11) 4161-7777, e-mail sict.fiscalizacao@barueri.sp.gov.br ou
pessoalmente: Av. Henriqueta Mendes Guerra, 1.124, Centro - Barueri.

Maternidade Amador Aguiar possui vagas para residência médica
O Hospital e Maternidade Amador Aguiar (HMAA), única maternidade que atende pelo SUS
(Sistema Único de Saúde) em
Osasco, se tornou hospital-escola
em 2017. Neste ano, estão abertas 17 vagas que são oferecidas
pelo Ministério da Saúde em Ginecologia e Obstetrícia para R1,
R2 e R3. Os interessados nas bolsas terão até o dia 28 de fevereiro
para escolherem os locais onde
farão a residência. Com a realização de mais de 600 partos por mês
e 120 cirurgias ginecológicas, a
Maternidade, que completa 22
anos em 2018, é referência em gestações e partos de alto risco, designação concedida pelo Ministério da Saúde em 2014, além de
ser uma unidade atrativa para
profissionais que desejam se es-

pecializar em nascimentos
humanizados e ter acesso a atendimentos ambulatoriais em instituições como a USP (Universidade de São Paulo) pelo Centro de
Saúde Escola Geraldo de Paula
Souza, da Faculdade de Saúde
Pública, Hospital do Servidor
Público Estadual e Hospital Pérola Byington. A coordenadora
da Obstetrícia do HMAA, Sandra
Dircinha Teixeira de Araujo
Moraes, é preceptora e faz pessoalmente o acompanhamento
dos atendimentos dos residentes. Ela explica que a Maternidade Amador Aguiar é uma instituição que utiliza como referência
condutas assistenciais, manuais
técnicos do Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, FEBRASCGO

(Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia) e SOGESP (Associação de
Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo). Investindo
cada vez mais na estrutura, conforto e atendimento humanizado,
a Prefeitura de Osasco, por meio
da Secretaria de Saúde, tem alcançado diversos avanços na
Maternidade Amador Aguiar e só
em 2017 entregou 20 novos leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) na UTI
Neonatal. Também entregou 25
novos leitos comuns, somando
agora 95 leitos para acolher as
mães que ficam em resguardo pósparto. O Banco de Leite da unidade foi premiado pelo Governo
do Estado na categoria “Doadoras de Leite” por alcançar o nú-

mero de 1.200 doadoras.
O HMAA é habilitado pelo Plano de Ação “Rede Cegonha” e
ainda recebeu da Unicef o título
de “Hospital Amigo da Criança”.
Atualmente, a Maternidade
conta com UTI Adulto, leitos de
UCI Neonatal, Casa da Mulher,
Banco de Leite, Agência Transfuncional, ala para cuidados das
mães de prematuros, 900 funcionários nas especialidades de médicos obstretas, ginecologistas,
neonatologistas, geneticistas,
anestesistas, cardiologistas,
equipe de enfermagem com técnicos, enfermeiros, enfermeiros
obstretas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, auxiliares gerais, servidores terceirizados, diretores, coordenadores
e superintendente.

profissionais de segurança
de cinco estados

Ao longo de 16 dias, 20 guardas municipais de cidades
paulistas, do Mato Grosso do
Sul, do Pará, do Paraná e do
Maranhão participaram de uma
intensa formação profissional
ministrada pela Prefeitura de
Jandira, por meio da Guarda
Municipal.
O curso de Patrulhamento
Tático Motorizado (PATAMO)
totalizou 250 horas e envolveu
técnicas de progressão em local
de alto risco e gerenciamento de
crises em áreas inóspitas,
tecnologia e técnicas não-letais,
tiro tático teórico e prático, direção defensiva e evasiva, entre
outros temas, desenvolvido em
diversos locais da cidade de
Jandira. Esta foi a sétima edição
do Curso PATAMO, que a cada
ano chama a atenção de cidades de diversos estados brasileiros para a importância da formação e qualificação dos profissionais de segurança pública
e aos desafios da sociedade brasileira nos dias de hoje na questão. A formatura aconteceu na
última quinta-feira (01/02), com
a presença de autoridades de
municípios como Londrina (PR),
Castanhal (PA), Campo Grande
(MS), e de cidades paulistas,
como Praia Grande, Itu e Suzano,
bem como o vice-prefeito
Manoel Domingues, o secretá-

rio de Segurança Pública, Antonio Pessanha, o comandante da
Guarda Municipal de Jandira,
Joylton Catai e o prefeito Paulo
Barufi.
“É um orgulho proporcionar
mais uma edição deste importante curso de formação de agentes de segurança pública de várias cidades brasileiras e também
da nossa cidade. Esta ação é
parte de uma série de investimos
que fazemos para atender as
maiores demandas da população – que são saúde, educação
e, neste caso, segurança – sem,
é claro, deixar de lado os demais
setores”, destacou o prefeito.
Novas viaturas
Ainda durante a cerimônia, o
prefeito Paulo Barufi apresentou
as duas novas viaturas que passam a integrar a frota de veículos da Guarda Civil Municipal de
Jandira. Os veículos foram adquiridos com recursos próprios
da Prefeitura e serão destinadas
ao atendimento à população no
ordenamento público.
Uma das unidades passa a
apoiar as ações de organização
do trânsito na cidade. Outra viatura reforça o patrulhamento
realizado nas escolas da cidade,
ampliando a sensação de segurança dos estudantes da Rede
Municipal de Ensino.
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Osasco é contemplada com 300 novas moradias
Município contará com 300 novas unidades habitacionais que serão construídas por meio de parceria entre os governos estadual e federal. No dia 2/2, prefeito de Osasco fez a entrega de 21 casas no Rochdale

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), participou
de um encontro com o governador do Estado de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDB), representantes da Caixa Econômica Federal e o secretário de
Estado da Habitação, Nelson
Baeta Neves, onde assinou, em
cerimônia oficial, a contratação
de novas moradias para
Osasco, por meio de parceria
entre o Programa Minha Casa
Minha Vida, do Governo Federal, e o Programa Casa Paulista,
do Governo do Estado. O encontro aconteceu na manhã de
terça-feira, 6/2, no Palácio dos
Bandeirantes, em São Paulo.
Representando todos os prefeitos presentes na solenidade,
Rogério Lins agradeceu
Alckmin por mais este investimento para a cidade e por todos os investimentos que tem
feito nos municípios, além de
parabenizá-lo por essa importante ação que melhorará as
condições de vida de diversas
famílias de Osasco e do Esta-

Lins também ressaltou a parceria para as 300 unidades
habitacionais do Programa Casa
Paulista. Lins aproveitou para
parabenizar o ex-secretário de
Estado da Habitação, o deputado federal Rodrigo Garcia, que
retoma seu mandato na Câmara dos Deputados, e desejou
boa sorte ao secretário Baeta
Neves nessa nova missão. Neves assumiu o comando da Secretaria de Estado da Habitação
no início do mês, no dia 1/2.

do. O prefeito destacou os investimentos em Osasco, frutos
da parceria com o Governo do
Estado, como a Creche do Jardim São Pedro, inaugurada em

dezembro do ano passado e que
atualmente atende 150 crianças
do ensino infantil e a Padaria
Artesanal, implantada dentro do
Espaço Mãos do Futuro, do

Fundo Social de Solidariedade
de Osasco, que será inaugurada dia 19/2, no aniversário de
56 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

Jandira realiza ação para vacinação contra a Febre Amarela

Com o intuito de atender a parcela da população que ainda não
teve tempo de se imunizar, a Prefeitura de Jandira irá realizar uma
ação especial e aplicar a vacina
da Febre Amarela em duas datas.
A vacinação ocorre no Ambulatório Médico de Especialidades
de Jandira (AMEJ) – localizado
na Rua João Balhesteiro, 110,
Centro, nesta sexta-feira, 9/2, das
16 às 20h; e no sábado da próxi-

ma semana, 17/2, das 08 às 17h.
A vacina que será aplicada nesses dias será a fracionada, com
validade de 9 anos, a mesma dose
que está sendo aplicada em vários municípios do Estado de São
Paulo. Além destas datas, a campanha continua de segunda a
sexta-feira, em todos os postos
da cidade, com as unidades de
saúde distribuindo senhas diariamente para a aplicação da vaci-

na. As senhas para atendimento
são distribuídas a partir das 9h e
a vacinação acontece na
sequência, até o limite estipulado. Isto porque cada unidade terá
um limite de doses distribuídas
diariamente, conforme distribuição feita ao município pela Secretaria de Estado da Saúde.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as UBS’s Ouro
Verde e Alvorada oferecerão 100

doses diárias da vacina. Já as demais unidades (Sagrado Coração,
Brotinho, Vila Eunice, Fátima,
Gabriela, Tereza, Analândia e Vale
do Sol) oferecerão 200 doses aos
moradores por dia. Cabe ressaltar
que, desde o início da campanha
contra a febre amarela, em 29 de
novembro, a Prefeitura já vacinou
mais de 100 mil pessoas nas unidades. Os profissionais atenderam a
população em finais de semana e
em horários estendidos durante a
semana no mês de dezembro.
A Prefeitura reforça que o município não está situado em área de
risco da doença e também não há
registro de casos de febre amarela
tanto em humanos quanto macacos. No entanto, a Secretaria de
Saúde alerta que o mosquito transmissor da febre amarela urbana é o
mesmo que transmite dengue,
chikungunya e zika vírus, o Aedes
aegypti, sendo necessária a adoção das medidas já conhecidas
para remoção dos criadouros dos
mosquitos em casa.

Parnaíba é a cidade mais segura da região pelo 5º ano seguido
A segurança em Santana de
Parnaíba é referência entre as cidades que compõem o eixo metropolitano e, graças a manutenção das ações e dos investimentos realizados em 2017, essa marca se tornou ainda mais consolidada de acordo com o último levantamento do ano passado, realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, mostra
que a cidade continua com as me-

nores taxas de criminalidade dos
municípios da região.
Nos casos de latrocínio,
Santana de Parnaíba foi um dos
três municípios que não tiveram
ocorrências. Roubo e furto de veículos foram apenas 74 casos e
foram 123 o número de roubos,
mostrando a eficiência das forças de segurança do município,
o melhor índice entre as cidades
com mais de cem mil habitantes.

Os índices favoráveis reforçam o compromisso e o resultado dos investimentos da prefeitura na segurança pública,
fazendo convênios com o Governo do Estado para a implantação do sistema que irá auxiliar a Guarda Municipal a
monitorar os veículos que entrarem no território municipal,
para verificação se o mesmo é
objeto de roubo, sendo inter-

ceptado, impedindo que o mesmo saia do município e os criminosos sejam presos, além da realização de cursos preparatórios e de aperfeiçoamento da
corporação, que conta com mais
de 400 GMC´s, 54 veículos, entre viaturas e motos, inspetorias regionais, implantação de departamentos ope-racionais, entre outras ações que reforçam
esses indicadores positivos.

Novas Moradias
Conforme anunciado na cerimônia, o Estado está autorizando a construção de 1.993
unidades habitacionais por meio
de aporte do Casa Paulista. O
investimento previsto é de
aproximadamente R$ 33 milhões. Além de Osasco, os
municípios de Aguaí, Boituva,
Jaú, Morro Agudo, Praia Grande e Sertãozinho serão contemplados com novas moradias.
Osasco contará com R$ 4,9
milhões de aporte da Casa
Paulista para a construção de
300 unidades habitacionais, que
serão instaladas no Condomínio Vila Alemanha.
Casas no Rochdale
Já na última sexta-feira, dia
2/2, 21 famílias que moravam

em área de risco no bairro do
Rochdale, e que estavam no
Bolsa Aluguel há mais de três
anos, foram contempladas unidades habitacionais e a entrega
da tão sonhada chave da casa
própria foi realizada pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins,
que estava acompanhado pela
primeira-dama Aline Lins, e o
secretário de Habitação, Angelo Melli. A obra integra o programa de reurbanização do Jardim Rochdale, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) e não teve nenhum custo aos cofres públicos, pois trata-se de uma concessão de outorga onerosa, exigência feita às empresas
incorporadoras de empreendimentos imobiliários na cidade.
As casas sobrepostas, como
são chamadas, possuem dois
quartos, sala, cozinha, área de
serviço e banheiro. Tudo amplo
e arejado, oferecendo muito
mais conforto e segurança. “Os
projetos de moradia e apoio às
famílias continuarão acontecendo em nossa gestão, até que
possamos diminuir ano a ano do
déficit habitacional”, ressaltou.
“Estou feliz por participar desse
momento tão especial na vida de
vocês. Agora terão um futuro
ainda mais digno com suas famílias”, concluiu Lins.

Itapevi fecha 2017 com
2.545 animais castrados

Em 2017, a Prefeitura castrou
2.545 cães e gatos em Itapevi. O
número representa uma ligeira
alta em relação a 2016, quando
2.515 animais foram castrados.
Além disso, no ano passado o
DCZ (Divisão de Controle de
Zoonoses) doou 50 animais (42
cães e oito gatos), contra 61 (42
cães e 19 gatos) em 2016. “O processo de adoção responsável
contribui para a redução do número de animais abandonados
nas ruas, prevenindo as agressões, os acidentes de trânsito, os
maus tratos e as brigas entre
eles”, explica Cátia Pasanisi, médica veterinária responsável pela
DCZ. “Precisamos, enquanto
poder público, estimular constantemente a adoção responsável
para que as pessoas vejam a importância de acolher um bichinho
e nos auxiliem no que diz respeito à saúde pública em questões
de bem-estar animal”.
Para quem deseja adotar um
bichinho, os interessados deverão passar por uma entrevista
com o funcionário da DCZ. Os
adotantes recebem informações
sobre guarda responsável e orientações sobre os cuidados com

animais. No ato da adoção, cães
e gatos serão registrados em
nome do adotante maior de 18
anos.
É necessário levar coleira e guia
para adotar cães e caixa de transporte para gatos, além de apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência. As adoções acontecem no Canil (Rua
Jaspe, 7 – Vila Gióia), de segunda
a sexta-feira, das 9h às 16h, exceto
feriados. Os animais disponíveis
para adoção já são vacinados,
castrados, vermifugados e avaliados clinicamente.
Já o serviço de castração, gratuito, é destinado apenas à população de cães e gatos residentes em Itapevi. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das
9h às 16h. Para fazer o procedimento, é necessário o comparecer pessoalmente no Posto de
Cadastramento (Avenida Profº
Dimarães Antônio Sandei, 375 –
Cidade Saúde), munido de CPF,
RG, comprovante de residência
atualizado no nome do dono do
cão ou do gato, além de apresentar comprovante de vacinação
contra raiva do animal, quando
houver.
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SENAC APRESENTA PROGRAMAÇÃO PARA 2018 E
DESTACA LANÇAMENTOS NO SENAC SERVICE STORE
UNIDADE RECEBEU JORNALISTAS E INFLUENCIADORES DA REGIÃO EM UM ENCONTRO EXCLUSIVO E REPLETO DE ATIVIDADES NO SUPER SHOPPING OSASCO

No dia 6 de fevereiro, o
Senac Osasco apresentou a
programação dos cursos oferecidos na unidade, destacando os lançamentos para o ano
e as atividades do Senac
Service Store – um espaço
dentro do SuperShopping
Osasco onde são promovidos
workshops gratuitos ao público com o objetivo de apresentar o portfólio e metodologia
da instituição. Para quem está
em busca de capacitação profissional, o Senac Osasco oferece opções nas mais diversas áreas do conhecimento.
Em 2018, os destaques ficam
para os lançamentos no
portfólio da unidade: Finger
Food, Doces Finos para Festas, Básico em Destilados,
Coquetel de Cinema, Coquetel sem álcool, Cozinha Vegetariana, Formação Básica em
Panificação, Iniciação à
Gastronomia para Nutricionistas, entre outros.

A unidade em Osasco conta também com opções de
ensino superior, como pós-graduação (presencial e a distância) e graduação (apenas a
distância). Nesta modalidade,
os destaques são: Responsabilidade Social Empresarial e
Sustentabilidade, Educação
Corporativa, Finanças Corporativas e Inteligência de Mercado, todos presenciais.
Para mais informações sobre o portfólio da unidade,
acesse o Portal Senac:
www.sp.senac.br/osasco.
As próximas ações do
Senac Service Store estão
marcadas para março, em
homenagem ao mês da mulher. Os interessados em participar precisam visitar o espaço do Senac no SuperShopping Osasco, localizado no
1º piso, e fazer a inscrição antecipada. Todas as oficinas promovidas no local são gratuitas
e abertas ao público em geral.

Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping
e Cláudia Itano, gerente do Senac Osasco

PÁGINA 6

SAÚDE

Sexta-feira, 9 de Fevereiro de 2018

JORNALA RUA

Brasil confirma 353 casos e 98 mortes por
febre amarela desde julho de 2017
Balanço do Ministério da Saúde divulgado 7/2 atualiza em 353
o número de casos confirmados
de febre amarela e em 98 os óbitos provocados pela doença entre 1º de julho de 2017 e 6 de fevereiro deste ano. No mesmo período do ano passado, foram confirmados 509 casos e 159 óbitos. De
acordo com o boletim, foram notificados em todo o país 1.286 casos suspeitos de febre amarela,
sendo que 510 foram descartados
e 423 permanecem em investigação. “Os informes de febre amarela seguem, desde o ano passado, a sazonalidade da doença,
que acontece, em sua maioria, no
verão. Dessa forma, o período
para a análise considera de 1º de
julho a 30 de junho de cada ano”,
informou a pasta.

Transmissão
Por meio de nota, o ministério
reforçou que não há registro confirmado de febre amarela urbana
no país, mas destacou que o caso
da doença identificado em São
Bernardo do Campo (SP) está
sendo investigado por uma equipe da secretaria Estadual de Saúde. “Deve ser observado que o
paciente mora na região urbana e
possivelmente trabalha na área
rural. Qualquer afirmação antes
da conclusão do trabalho é precipitada. É importante informar
que São Bernardo do Campo (SP)
é uma das 77 cidades dos três
estados do país (São Paulo, Rio
de Janeiro e Bahia) incluídas na
campanha de fracionamento da
vacina de febre amarela.”
De acordo com o comunicado,

a probabilidade da transmissão
urbana no Brasil é considerada
baixíssima pelos seguintes motivos:
- Todas as investigações dos
casos conduzidas até o momen-

to indicam exposição a áreas de
matas;
- Em todos os locais onde ocorreram casos humanos também
ocorreram casos em macacos;
- Todas as ações de vigilância

entomológica, com capturas de
vetores urbanos e silvestres, não
encontraram presença do vírus
em mosquitos do gênero Aedes
aegypti;
- Há um programa nacionalmente estabelecido de controle do
Aedes em função de outras
arboviroses (dengue, zika,
chikungunya), que consegue
manter níveis de infestação abaixo daquilo que os estudos consideram necessário para sustentar uma transmissão urbana de
febre amarela. “Além disso, há
boas coberturas vacinais nas áreas de recomendação de vacina e
uma vigilância muito sensível
para detectar precocemente a circulação do vírus em novas áreas
para adotar a vacinação oportunamente”, informou a pasta.

HÁBITOS DE VIDA QUE PODEM FAZER A DIFERENÇA
A manutenção de hábitos saudáveis é fundamental para a
prevenção do desenvolvimento
de doenças crônicas. A adoção
de hábitos saudáveis deve ser
estimulada desde a infância e
adolescência, promovendo alimentação saudável, evitando o
consumo de sódio, álcool e
combate ao sedentarismo.
Evitar o tabagismo também
é importante, pois o cigarro
aumenta o risco para a hipertensão, está relacionado ao aumento de resistência para medicamentos anti-hipertensivos e
complicações cardiovasculares, além do maior risco
para insuficiência renal.
No caso da hipertensão arterial, e outras doenças cardiovasculares, como doença arterial coronariana a mudança
de hábitos é parte fundamental do tratamento não medica-

ALGUNS PASSOS PODEM SER
RECOMENDADOS PARA A
ADOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS
Procure utilizar o mínimo de sal no preparo dos alimentos
Evite deixar o saleiro na mesa, assim você não adiciona mais sal na refeição
Para saber o conteúdo de sódio dos alimentos, fique atento ao rótulo!
Na hora de temperar os alimentos, prefira temperos naturais como alho, cebola,
orégano e manjericão. Evite o uso de temperos industrializados, como caldos
prontos e glutamato monossódico, pois costumam ter alta quantidade de sódio

mentoso, devendo ser incorporadas a rotina por toda a
vida. Sabemos que as ações
educacionais em estilo de vida
são mais efetivas quando iniciadas ainda na infância. De
forma análoga, o custo da saúde pública se reduz quando

analisamos pessoas que iniciaram hábitos saudáveis desde
a infância, quando comparado
com pessoas que apresentam as
doenças cardiovasculares e a
partir desse momento começam
a modificar a alimentação e incorporam a atividade física.

Alimentos embutidos, enlatados, molhos prontos e carnes salgadas (como carne
seca) devem ser evitados, devido a sua alta quantidade de sal e gordura
Consuma menor quantidade de gordura no dia a dia; dê preferência ao uso de
óleos vegetais e consuma mais preparações cozidas, assadas e/ou grelhadas
Evite o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e cigarros
Procure consumir pelo menos três porções de frutas e hortaliças por dia e dê
preferência às versões integrais de alimentos como pães, cereais e massas
Procure um profissional capacitado para orientar a prática de atividades físicas,
saiba que 30 minutos diários de caminhada já é uma importante ferramenta na
prevenção
Mantenha seu peso saudável. O excesso de peso contribui para o
desenvolvimento da hipertensão arterial.

COMBINAR
CERVEJA COM
ÁGUA EVITA
RESSACA E
DIMINUI OS
EFEITOS DA
INTOXICAÇÃO

Quem nunca queimou a largada no primeiro dia de folia?
Para especialistas combinar
cerveja com água evita, além
da ressaca, outras dores de
cabeça. A água é parceira de
quem gosta de ingerir bebida
alcoólica. Além de diminuir a
ressaca, ela hidrata e ajuda no
processamento do álcool pelo
fígado. Com isso, ela diminui
os efeitos da intoxicação no
organismo. A conta é simples:
a cada 350 ml (uma lata de
cerveja), a pessoa deve beber
100 ml de água pura. Ou seja,
se beber quatro latas, beba
400 ml de água. Não bebeu
água e acordou de ressaca?
Dependendo de como foi a
ingestão de álcool, é possível
que a pessoa apresente uma
ressaca com sintomas de desidratação e dor de cabeça. O
tratamento é feito com muita
hidratação para reposição de
líquidos e alimentação leve.
Analgésicos e medicamentos
indicados para tratamento gástrico podem ajudar quando há
lesões por causa de vômito.
Opte por frutas vermelhas, que
são ricas em antioxidantes, e
ervas como hortelã, nas caipirinhas. Para reduzir a adição
de açúcar, escolha frutas doces. E tome cuidado com as
bebidas fermentadas, que aumentam ainda mais o inchaço
por conta do carboidrato.
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Miss Município
São Paulo Be
Emotion 2018

Por Ovadia Saadia

Noite de beleza e glamour no Shopping Mega Pólo
Modas na capital Paulista onde foi eleita a campeã
do Miss Município São Paulo Be Emotion 2018, a
bela dos Jardins(bairro), Danielle Vasconcellos. O
evento, que tinha como tema o Respeito à Diversidade, trouxe ao palco belezas de múltiplas etnias,
apresentações dos mais diversos gêneros musicais.
Nesta edição, em manifesto a favor da diversidade,
as candidatas não disseram suas medidas ao
público, apresentaram os números da violência
contra mulheres e LGBTs na cidade de São Paulo.

‘Chopin ou o Tormento do Ideal’
chega ao Teatro Porto Seguro
Rosana Negrão, o Dicesar DJ como Drag Queen Dimmy Kieer e Dudu Pacheco

Tati Minerato, Ovadiaa Saadia e Thiago Aracam

Danielle Vasconcellos e Lilian Chamma

Karen Porfiro e o tenor Thiago Arancam

Os fãs e amigos da grande musa
da canção Edith Veiga,
comemoram seu aniversário dia
16 de fevereiro, às 21 horas, com
um grande show no Bar do
Nelson Gonçalves da empresária
querida Lilian Gonçalves. “Quero
todos vocês presentes nessa
grande festa”, convoca a diva

Depois de uma turnê de sucesso em terras Portuguesas os atores Reynaldo Gianicchini (Humayun) e
Ricardo Tozzi (Babur) apresentam no Teatro Raul Cortez em São Paulo o emocionante e premiado texto
do americano Rajiv Joseph com a direção de Rafael Primot e João Fonseca. Os Guardas do Taj retrata
dois homens comuns que se deparam com a beleza imensurável do Taj Mahal na Índia, e ao mesmo
tempo são varridos pela carnificina e pela injustiça que cerca uma das maravilhas mais famosas do
mundo, é um drama sobre a amizade, os valores e as escolhas que fazemos. Vale a pena simplesmente
fazer as coisas sem questionar? Amigos desde a infância acabam se confrontando diante das regras
estabelecidas e da maneira que cada um deles vê a sociedade e suas vidas. Imperdível, curta temporada até 25 de Março de 2018.

Entrou em cartaz, no Teatro Porto Seguro,
em São Paulo, um espetáculo que associa
música e poesia. A atriz Nathalia Timberg e a
pianista Clara Sverner sobem ao palco para o
espetáculo ‘Chopin ou o Tormento do Ideal’.
A montagem entrou em cartaz novamente
depois de apresentações no Sesc 24 de Maio.
Antes disso, o espetáculo passou pelas cidades de Porto Alegre, Salvador e Fortaleza.
Com direção de José Possi Neto, a montagem parte de recortes textuais da vida do
pianista polonês Frédéric Chopin, das cartas de romancista francesa George Sand,

misturadas com declarações e poemas de
Musset, Liszt, Baudelaire e outros. Em um
encontro de música e palavras, vinte anos
da vida e obra do compositor são
destrinchados, criando assim uma subjetividade da sua biografia. A pianista Clara
Sverner, indicada em 2011 ao Grammy Latino pelo disco ‘Chopin’, na categoria de Melhor Álbum de Música Clássica, crê na diversidade da peça. Os ingressos seguem à venda e os valores variam entre R$ 25 e R$ 80.
Mais informações sobre a peça no site:
www.teatroportoseguro.com.br.

Erasmo Carlos se apresenta
no TEATRO DE BARUERI
O famoso Tremendão vai
se apresentar em Barueri.
No próximo dia 24 de fevereiro, Erasmo Carlos
sobe ao palco do Teatro
Municipal para apresentar
seus maiores sucessos apenas em voz e piano.
O cantor e compositor
entrou em turnê com o seu
novo espetáculo, onde interpretou os maiores sucessos, mas com arranjos totalmente inéditos. Com isso,
ele chega com um novo formato, acompanhado apenas por seu maestro, em um
show mais intimista e mais
próximo do público.
O repertório é formado
por canções clássicas como
“É proibido fumar”, “Sou
uma criança não entendo
nada”, “Gatinha manhosa”,
“Sentado à beira do caminho”, “É preciso saber viver”, “Quero que vá tudo
para o inferno” e “Festa de
Arromba”, entre outros sucessos.
Os ingressos estão à venda pelo
site www.ticketbrasil.com.br por
R$100,00; R$ 80,00; R$ 50,00 e
R$40,00. O espetáculo começa às
21 horas, mas a casa será aberta ao
público às 20 horas.
O Teatro Municipal de Barueri fica
na rua Min. Rafael de Barros
Monteiro, nº 255, Jardim dos
Camargos. Mais informações pelo
telefone (11) 4198-0972.

