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Estádio Municipal
será reaberto em maio

Vem aí a primeira
edição do JORI
na cidade
Pág 2

O Estádio Municipal Antônio Cândido de Assis, localizado no
Jd. Virgínia, está passando por um amplo processo de reforma
e a entrega à população será no dia 25 de maio. Entre as ações
executadas com recurso próprio da Prefeitura estão recuperação da piscina e nova iluminação. Pág 2

Educação entrega
mais de 18 mil kits
escolares
Pág 3

“CIDADÃO BILÍNGUE”

Prefeitura oferece curso de
inglês gratuito à população
A Prefeitura lançou
no dia 13 de abril um
projeto inovador, com
o título Programa
Cidadão Bilíngue, que
oferece curso gratuito
para munícipes
acima de 14 anos. Os
primeiros selecionados
estão cursando um
segundo idioma em sala
container instalada na
Praça da Fonte, centro
da cidade. A carga
horária é de 100h, com
1h40 de aula por dia,
de segunda a sextafeira. Interessados em
conquistar uma vaga
nas próximas turmas
podem se inscrever
no portal oficial da
Prefeitura. Pág 5

Sábado Cultural
agora tem edição
nos bairros
Pág 4
Itapecerica ganha
novo posto do
Cartão BOM
Pág 5

Ação da Saúde
antecipa exames à
população
Pág 7

Mês de aniversário terá desfile,
inaugurações, passeios e shows
Só Pra Contrariar está entre os destaques. Veja a programação.

Pág 8

Passarela do Valo
Velho passa por
reforma
Pág 4
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ESPORTE
Editorial

Caros
amigos,

N

o dia 8 de maio
Itapecerica da
Serra completa 142 anos de
emancipação político-administrativa. Responsável pela
administração do município, a Prefeitura tem atuado
com rigor na prestação de
serviços e na implantação
de novos projetos que
atendam aos anseios de
nossa população;
segundo o IBGE já somos
mais de 170 mil.
Entre algumas ações,
em março foram entregues
mais de 18mil kits de material escolar, e realizados
mais de 4mil procedimentos
no Dia “D” em Homenagem
ao Mês da Mulher. Em abril
lançamos o Programa
Cidadão Bilíngue com a
oferta de curso de inglês
profissionalizante voltado
para o mercado de trabalho.
Para o mês de aniversário preparamos uma programação ampla e diversificada, e na função de chefe do
executivo tenho a honra de
convidar a todos para participar. Já para o meio do ano,
Itapecerica da Serra será
sede, pela primeira vez, dos
Jogos Regionais do Idoso
(JORI), quando mais de três
mil atletas devem circular pela cidade. O evento
deixará como legado, entre
outros, uma pista de atletismo em fase de construção
no Ginásio de Esportes.
Ainda em destaque
neste Prefeitura em Ação,
a entrega da reforma do
Estádio Municipal e outras
importantes conquistas
para a cidade. O trabalho
não para. Boa leitura a
todos e espero recebê-los no
desfile de aniversário, que
este ano será realizado em
5 de maio.
Forte abraço,
Jorge Costa
Prefeito

Obras de reforma do
Estádio estão em fase final
Espaço será reinaugurado com recuperação da piscina e projeto de iluminação
A população de Itapecerica
da Serra está prestes a receber
de volta um de seus principais
equipamentos públicos. O Estádio Municipal passa por uma
ampla reforma realizada com
recursos próprios da Administração e no mês de maio será reaberto para práticas esportivas
e de lazer.
“Decidimos reformar o Estádio com verba própria, pois tivemos alguns atrasos no repasse
de recursos externos. As obras
estão avançadas, o espaço está
voltando a ter sua grandeza e
logo estará cheio de atividades e
com vida novamente”, explicou
o prefeito Jorge Costa.
Importante espaço para a
prática de futebol, futsal, caminhada e natação, o Estádio
Municipal Antônio Cândido
de Assis está recebendo novos
alambrados, pintura geral, reforma das piscinas, lavagem
e polimento das pedras, tudo
sob organização da Secretaria

Local estará disponível para jogos, prática de natação, hidroginástica e caminhada

de Esportes e Lazer.
A reinauguração está programada para o mês de maio,
durante as festividades em
comemoração ao aniversário

de 142 anos de Emancipação
Político-Administrativa de Itapecerica da Serra.
Localizado na região central
da cidade, o Estádio já foi palco

para grandes jogadores, como
Mané Garrincha, em partida
da Seleção Brasileira Master, e
Kaká, quando atuava no juvenil
do São Paulo Futebol Clube.

JORI 2019 promete agitar Itapecerica da Serra
Considerado o maior evento desportivo
da melhor idade, os Jogos Regionais do Idoso (JORI) terão uma edição 2019 realizada
em Itapecerica da Serra. Na primeira quinzena de março, dia 13, o prefeito Jorge Costa
recebeu uma comissão técnica em seu gabinete, composta por membros do Governo
do Estado e de Itapecerica da Serra. Em pauta, a infraestrutura a ser providenciada pela
Prefeitura, através da Secretaria de Esporte
e Lazer, para desenvolver a missão de uma
cidade sede.
Evento realizado pela Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) de São
Paulo, com verba do Governo do Estado,
terá a edição de Itapecerica disputada

de 4 a 9 de junho.
Durante a reunião, o chefe do poder executivo municipal falou sobre a magnitude
do evento e delegou à equipe da cidade a
missão de fazer os levantamentos, inclusive
de hospedagem, para Itapecerica da Serra
oferecer, aos participantes, a infraestrutura
necessária para o sucesso neste que é um
grande projeto desportivo e de inserção
social.
Os Jogos Regionais do Idoso é uma realização e organização da Secretaria de Esportes, Fundo Social de Solidariedade, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria
da Educação e Secretaria da Saúde; todos
do Estado de São Paulo, com objetivo de
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valorizar e estimular a prática esportiva
como fator de promoção de saúde e bem
estar, resgatando a autoestima para melhor
convívio social dos idosos.
Com a abertura oficial programada para
30 de abril, em São Sebastião, a edição 2019
será disputada por mais de 2mil atletas, nas
modalidades: atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó,
malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco,
voleibol adaptado, e xadrez. Até o encerramento, em novembro, serão oito etapas,
cada uma em uma cidade. Além de Itapecerica da Serra, já estão confirmadas São
João da Boa Vista, Santa Fé do Sul, Lencóis
Paulista e Adamantina.

Equipe: Joaquim Neto, Realino Sebastião, Manuel da
Motta (fotos) I Antonio Vieira, Leandro Ribeiro, Edilene
Mendonça (textos) I Thiago Ribeiro (artes) I Fernando
Luiz (estagiário) Nadir Prado (revisão). Diretora de
Comunicação: Edilene Mendonça
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Biometria
segue até
dezembro
O eleitor itapecericano que
ainda não registrou a sua biometria deve realizar o procedimento até dezembro. A ação
consiste na coleta de impressões digitais, foto e assinatura.
O atendimento é realizado no
Cartório Eleitoral, após agendamento no site do Tribunal
Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).
O cidadão em idade apta
que não providenciar o cadastramento biométrico até o dia
19 de dezembro terá o título de
eleitor cancelado. O Cartório
Eleitoral de Itapecerica da Serra está localizado na Av. Dona
Anila – bairro Olaria.
No dia agendado é necessário levar documento oficial de
identificação (RG, CPF, carteira de trabalho) e comprovante
de residência (água, luz, telefone, celular), em nome do eleitor
e com data recente. Quem já
possui o título deve apresentá-lo também.

Parceria
proporcionará
capacitação
na Educação
A cidade de Itapecerica
da Serra foi selecionada pela
Fundação Itaú Social para realizar uma parceria em prol do
desenvolvimento do ensino na
cidade. A assinatura aconteceu
dia 26 de fevereiro, durante
evento realizado em São Paulo.
O objetivo é capacitar docentes em língua portuguesa e
matemática, do 1º ao 5º ano por
meio do programa “Melhoria
da Educação”; formar equipes
gestoras e contribuir na educação pública brasileira.
Para ser selecionada, cada
cidade precisou preencher
alguns requisitos. Entre eles,
população inferior a 500 mil
habitantes, matrícula anual
na Rede Municipal superior
a 10 mil estudantes do ensino
fundamental da área urbana;
ter potencial cultural, patrimonial, humano e social, e apresentar evolução no ensino.
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Prefeitura entrega 18 mil
kits de material escolar
Itens de boa qualidade e durabilidade auxiliam no processo de aprendizagem
A Prefeitura de Itapecerica da Serra iniciou no dia 27
de março, através da Secretaria de Educação, a entrega de
kits escolares 2019 aos alunos
da rede municipal de ensino.
Após a distribuição do material pela empresa responsável,
em todas as 69 instituições,
os diretores repassaram aos
estudantes.
O prefeito Jorge Costa e a
secretária de Educação participaram de cerimônias de entrega, em 29 de março, realizadas
nas escolas Guilhermina Rodrigues de Moraes, Hortênsia,
Elias Daher e Anice Chaddad
de Moraes.
Em cada escola que visitou, o prefeito parabenizou
professores, equipes de trabalho, pais e alunos. Jorge Costa
também apontou avanços na
cidade, exemplo aumento no
IDEB, de 5.8 para 6.3, e outras
conquistas na Educação, como
a parceria com o Itaú Social,
que vai oferecer cursos de
capacitação para professores

Cadernos, régua, estojo e cola estão na composição dos kits

da Rede Municipal.
De acordo com a secretária
de Educação, o material escolar 2019 contemplará 18 mil alunos e foi organizado para aten-

der as modalidades de ensino,
correspondentes às diferentes
faixas de idade dos alunos.
O kit é composto de bolsa
transparente, cadernos, agen-

ENTREGA DE
UNIFORMES

18mil

da, lápis, caneta esferográfica e
hidrográfica, giz de cera colorido, massa de modelagem, borracha, cola, tesoura, apontador
e compasso.
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Administração
Municipal reforma
passarela do Valo Velho

ASFALTO NOVO

Obra na Rodovia Armando Salles, próximo à divisa com
São Paulo, tem previsão de entrega para o fim de 2019

Trabalho estrutural envolveu colocação de tubos,
motonivelamento e cascalhamento

Estrada do Xavi, no
Potuverá, recebe obras
para pavimentação
Uma das principais vias da
região do Potuverá (zona rural
de Itapecerica da Serra), a Estrada do Xavi está recebendo
os últimos preparativos para a
pavimentação asfáltica. A obra
da Prefeitura, executada pela
Secretaria Municipal de Obras
e Serviços, através da Regional
do Potuverá, proporcionará melhores condições de tráfego.
No início de março foi colocada tubulação para captação de águas pluviais. O
serviço sucede diversas ações
preliminaresaoasfaltamento.Em

novembro, recapitulando, houve a roçagem, motonivelamento
e cascalhamento. Em dezembro,
a via recebeu nivelamento e os
primeiros cortes para a canalização; em fevereiro, colocação
de guias e sarjetas.
Após conclusão da obra, que
está sendo executada com recursos próprios, a Administração Municipal vai entregar o importante acesso à Rodovia Régis
Bittencourt à população em
ótimas condições, substituindo
uma realidade de poeira, barro
e buracos.

A passarela para pedestres
localizada sobre a Rodovia
Armando Salles (Estrada de
Itapecerica), próximo à divisa
com São Paulo, está passando
por reforma. A Prefeitura de
Itapecerica da Serra, por meio
da Secretaria de Obras, iniciou
a ação no último mês de janeiro, com investimento próprio
de mais de R$ 220 mil.
“Essa obra é uma reivindicação de vários anos da população local e munícipes que
atravessam a via para pegar
ônibus. Diante da necessidade de oferecer mais segurança
para todos, decidimos reali-

zá-la com recursos próprios.
Tenho certeza que quando
entregue, a passarela vai melhorar a vida de quem mora
ou trabalha na região do Valo
Velho”, finalizou o prefeito
Jorge Costa.
Com sérios problemas de
desgaste devido à ação do tempo – a passarela tem mais de 27
anos, a importante via de passagem está recebendo colocação de alambrado de proteção,
iluminação, entre outros serviços. A previsão de conclusão é
para dezembro de 2019.
Esta e outras ações da Prefeitura de Itapecerica da Serra

Sábado Cultural passa a ser
realizado também nos bairros
Os bairros Jardim São Pedro e Jardim Hitoshi foram os
primeiros contemplados com
a equipe da Secretaria da Cultura, organizadora do Sábado
Cultural. Evento de sucesso realizado na Praça Prof. Porcino
Rodrigues há quase dois anos,
agora também conta com edição nos bairros. A infraestrutura, com artesanato, praça de
alimentação, doação de livros,
dança e apresentação musical
de Hip Hop, tem encantado a
população por onde passa.

No Jd São Pedro, a ação
ocorreu na rua Adalcina Francisca da Silva, em frente a igreja
católica no dia 16 de março. Já
no Jd Hitoshi aconteceu na praça ao lado da Unidade Básica de
Saúde (UBS) do Valo Velho.
Em ambos os eventos, profissionais do setor público e
parceiros da iniciativa privada
ofereceram para a população
uma estrutura com barracas
de artesanato, alimentação,
doação de livros; e atividade de
dança e pintura artística facial.

Equipe trabalha na preparação do alambrado de proteção

podem ser conferidas no Mapa
de Obras, recurso criado para
disponibilizar ao munícipe
atualização diária com as ações
de manutenção e serviços por
toda a cidade. Para acessar o
Mapa de Obras basta entrar
no portal oficial Itapecerica.
sp.gov.br, clicar em Secretarias
e Autarquias e entrar no link.
O Mapa de Obras está separado por mês e cada regional
recebeu uma cor de identificação. Para ter o seu pedido atendido o munícipe deve registrar
a sua solicitação pela Ouvidoria, por telefone ou pessoalmente na Prefeitura.
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Cidade ganha
novo posto do
Cartão BOM
Uma parceria entre Prefeitura e Autopass proporcionou a instalação de um
posto do cartão BOM na
sede da Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte (SSTT). Os serviços
disponíveis são: solicitação
de 1ª via dos cartões comum
e sênior, e 2ª via dos cartões
comum, sênior, escolar e
vale-transporte.
Para requisitar os cartões é necessário apresentar
RG, CPF, e comprovante de
endereço (no caso de 1ª via); e
apenas o RG para 2ª via.
Durante o mês de abril o
atendimento será de segunda a sexta-feira, sujeito a encerramento de senhas, com
limite de 200 atendimentos
por dia. Já a partir de maio,
segundo a Autopass, os
atendimentos ocorrerão às
terças e quintas.
O posto do Cartão BOM
na Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte
funciona das 10h às 16h. A
parceria não contempla a
recarga do cartão. O endereço da sede da SSTT é rua
Major Manoel Francisco de
Moraes nº 385, centro. Outras informações no portal:
cartaobom.com.br
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INSCRIÇÕES PERMANECEM ABERTAS

“Cidadão Bilíngue” capacita
para o mercado de trabalho
Curso tem duração de 100 horas; primeiras turmas começaram dia 15 de abril

Projeto da Prefeitura vai atender 500 alunos no período de um ano

Circuito Sesc
encanta o público
em Itapecerica
Equipe técnica, produção,
artistas e população viveram
no dia 29 de março, no centro
de Itapecerica da Serra, momentos de encantamento e
magia proporcionados pelo
Circuito Sesc de Artes 2019.
Entre as atividades oferecidas, destaque para o show
com o grupo musical Cumbia
Calavera, além de atividades
lúdicas, oficinas de bordado,
rodada de leitura, performances de circo, dança, teatro e
tecnologia.
Após a primeira parada, em
Itapecerica da Serra, o ônibus
do evento cultural seguiu viagem para as demais 120 cidades
contempladas com o projeto.

A Prefeitura lançou dia 13
de abril, o Programa Cidadão
Bilingue com 132 alunos em sua
primeira edição. Os selecionados para o curso de Inglês
gratuito profissionalizante
iniciaram no dia 15 de abril, em
uma sala container instalada
na Praça da Fonte. O espaço
com quadro interativo conta
com ar condicionado e projeto
sustentável.
“Hoje começa um projeto
piloto, fico muito feliz com a
juventude que se inscreveu,
desejo boa sorte a todos; vamos
tentar a expansão do Programa para os bairros do Jacira
e Valo Velho”, disse o prefeito Jorge Costa na cerimônia
de lançamento.
Para a empresa responsável pelas aulas, a oportunidade
que a Prefeitura e o prefeito

As inscrições
para as próximas
turmas
continuam
abertas

Jorge Costa estão concedendo
aos munícipes é única. Antes
do encerramento, o prefeito
Jorge Costa e o secretário de
Governo, Ciência e Tecnologia,
receberam o kit de aula, que
será entregue aos alunos.
O Programa Cidadão Bilíngue tem por objetivo capacitar
500 jovens e adultos, de baixa
renda, dentro de um ano. Cada
turma, com no máximo 20 par-

ticipantes, terá carga horária
de 100h, com 1h40 de aula por
dia, em intensivo de segunda
a sexta-feira.
Para ser contemplado com
uma vaga, os selecionados
para a primeira edição preencheram uma ficha de inscrição,
após divulgação do Programa
no portal e redes sociais da
Prefeitura e aguardaram o retorno da comissão, que convi-

dou um a um para uma entrevista presencial. As inscrições
para as próximas turmas continuam, e mesmo quem não foi
chamado ainda pode entrar.
A sala container está instalada na Praça da Fonte, Av. XV
de Novembro – centro, que recebeu um belíssimo trabalho de
paisagismo, realizado por equipes das Secretarias de Obras e
Serviços Urbanos.
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MAIS DESENVOLVIMENTO

Itapecerica ganha autonomia
nos licenciamentos ambientais
Autorização do Consema para aprovações poderá impulsionar desenvolvimento do município
Após amplo trabalho técnico e político realizado pela
Administração Jorge Costa,
Itapecerica da Serra contabilizou um importante avanço
para seu desenvolvimento. O
município recebeu do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) a autorização
para realizar licenciamento
para empreendimentos de médio porte e a compatibilização
do plano diretor pelo Comitê de Bacias Hidrográficas
do Alto Tietê.
Na prática, isso significa
que novas obras residenciais,
comerciais e parte das industriais não necessitam mais
de aprovação junto à Cetesb
– Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo. A partir
de agora a análise e deliberação são próprias do município,

Objetivo é proporcionar celeridade nas aprovações
respeitando a legislação ambiental vigente

Educação no trânsito já
atendeu mais de 14 mil alunos

SELO VERDE

Prefeitura concede
certificação à empresa
ambientalmente sustentável
A Prefeitura de Itapecerica
da Serra entregou no dia 4 de
abril, à Votorantim Cimentos,
o primeiro Selo Verde “Empresa Ambientalmente Sustentável”. A certificação visa identificar, valorizar e incentivar
organizações da iniciativa
privada que praticam ações de
promoção à sustentabilidade
socioambiental.
Iniciativa da Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente, o Selo Verde foi criado por
meio do Decreto 2.736/2018. De
acordo com a equipe da SPMA,
a Votorantim apresentou toda
documentação necessária,

sendo realizadas por um corpo
técnico especializado da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente.
Ter autonomia das aprovações é um avanço enorme para Itapecerica da Serra, tendo em vista que a
cidade vai dar a celeridade e
a atenção que os munícipes e
empresários necessitam.
A conquista publicada no
Diário Oficial do Estado de
São Paulo de 22 fevereiro só
foi possível graças a uma ação
técnica e política do prefeito
Jorge Costa durante sua gestão
à frente do Conselho Consultivo da Sub-Região Sudoeste da
Região Metropolitana de São
Paulo (Consulti), entre 2017 e
2018. O diálogo dos municípios
da região com o Governo do Estado, sob liderança do prefeito

passou pela avaliação de um
corpo técnico e foi qualificada
para o recebimento.
O ato estimula as empresas que têm desenvolvimento econômico na cidade
a atender as legislações e ter
o comprometimento com a
preservação.
Entre outras funções, o
Selo Verde busca apontar
ao setor produtivo responsabilidades no que diz respeito
aos problemas ambientais
e propor atitudes e práticas
comportamentais baseadas
em valores que tenham como
referência a preservação.

A Prefeitura deu início em
2017 a um amplo projeto de
Educação de Trânsito nas escolas. Viabilizado com verbas
da arrecadação de multas, o
“Trânsito Presente na Escola”
foi retomado na última quinzena de março. Ministrado por
Agentes de Trânsito, através
da Secretaria de Segurança,
Trânsito e Transporte (SSTT),
o programa já atendeu mais de
14 mil crianças da Rede Municipal de Ensino.
Único município da região
com viatura exclusiva para
as aulas, Itapecerica da Serra
tem apresentado um projeto de sucesso solicitado por
empresas, escolas estaduais
e cidades vizinhas, que visam
implantar a ação.
Segundo a SSTT, o investimento em cada aluno, aproximadamente de R$ 38,00

Edição 2019 começou
em 28 de março

de Itapecerica, foi determinante para o entendimento entre
as parte e, consequente, deliberação seguindo o que já determina a Constituição Federal.
Importante destacar que
essa permissão para que a
cidade tenha autonomia de
suas ações com relação ao
uso e ocupação do solo não
exime, claro, que seja seguida
e respeitada toda a legislação
ambiental vigente.
Para atender a demanda,
a SPMA conta com servidores com experiência em licenciamento, que passaram
recentemente por cursos de
capacitação junto à própria
Cetesb. Todos os processos
são tratados em reuniões abertas, para propiciar a troca de
informações e disseminação
das regras.

por ano, é imensurável, tendo em vista o benefício com
a preparação de cidadãos
mais conscientes das responsabilidades do motorista
junto à sociedade.
A dinâmica do projeto envolve aulas teóricas, em ambiente personalizado com a
temática do trânsito, e entrega
de material de apoio (kit contendo gibi, folhetos e adesivos
com explicações e dicas de
conscientização e segurança
no trânsito).
Durante as palestras, os
alunos recebem orientações
sobre travessia correta na faixa de pedestres, uso do cinto
de segurança, atenção à sinalização, bem como andar na
calçada e praticar gentileza
no trânsito.
O projeto “Trânsito Presente na Escola” é uma importante
medida da Administração Municipal na formação de crianças, futuros motoristas do Brasil e tem vasto calendário nas
escolas do município.
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Prefeitura
realiza ação
contra a
Dengue
A Autarquia de Saúde efetuou em março mais de 2.500
visitas preventivas contra o
mosquito da dengue em endereços de Itapecerica da Serra.
A ação vistoriou residências e
comércios e distribuiu folhetos
e cartazes do Ministério da Saúde para a população e Unidades
de Saúde da cidade.
“Um mosquito não é mais
forte que um país inteiro. Cuide
da sua casa, mobilize a família,
seus vizinhos e a sua comunidade”, alerta o cartaz Zika Zero.
Segundo a Autarquia de
Saúde, de cada dez casas identificadas com focos de larvas,
seis eram positivos para o
Aedes Aegypti (mosquito da
dengue, febre Amarela e chikungunya). As larvas estavam
concentradas em quintais,
plantas, calhas, caixas d´água
e objetos descartados em ruas
e calçadas.
A ação preventiva passou
pelo Jacira, região central, sede
da Prefeitura, Shopping, Pronto
Socorro Central, Maternidade
Zoraide Eva das Dores, Unidades Básicas de Saúde e Centro
de Especialidade Municipal Dr.
Octávio Gonçalves Filho (CEM).

Dia “D” de
Vacinação será
em 4 de maio
O Governo Federal iniciou
dia 10 de abril a Campanha de
Vacinação contra a Influenza,
e o Dia “D” de mobilização nacional será em 4 de maio, sábado. Em Itapecerica da Serra, a
vacinação está disponível em
todas as Unidades de Saúde.
Popularmente conhecida
como gripe, a influenza é uma
doença respiratória infecciosa
de origem viral que, caso haja
agravante, pode levar a óbito.
Ela normalmente se caracteriza pelo aparecimento de sintomas como febre alta (acima de
38 °C), dores musculares, dor na
garganta, dor de cabeça, tosse,
espirro, fraqueza, coriza, congestão nasal, náuseas, vômitos
e diarreia.
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Mutirão do CEM registra
mais de mil atendimentos
Munícipes passaram por especialidades de oftalmologia, fisioterapia e ortopedia
A Prefeitura ofereceu
à população itapecericana
nos dias 30 e 31 de março, um
Mutirão da Saúde no Centro
de Especialidade Municipal
(CEM) Dr. Octavio Gonçalves
Filho. A ação organizada pela
Autarquia de Saúde registrou
1.138 atendimentos, e a especialidade em oftalmologia foi a
mais procurada.
Antes do Mutirão, equipes
da Autarquia de Saúde ligaram
para mais de 2mil munícipes.
Infelizmente, mesmo após confirmação de presença houve
um alto número de não comparecimentos.
No dia da ação, mais de
50 profissionais, entre administrativos e especialistas,
atenderam pacientes nas
especialidades de oftalmologia, fisioterapia, cardiologia,
dermatologia, ultrassonografia obstétrica e ortopedia,
entre outros.
O prefeito Jorge Costa
acompanhou o Mutirão, conversou com pacientes e parti-

Com 400 exames, oftalmologia foi o procedimento mais procurado
cipou de homenagem à família
do Dr. Octavio Gonçalves Filho,
que dá nome ao CEM. Médico

renomado na cidade, o ginecologista que atuava na Maternidade, e foi diretor de algumas

unidades de Saúde, faleceu
em outubro de 2016, vítima
de infarto.

EXAME DE MAMOGRAFIA
SEGUNDA A SEXTA

50 ATENDIMENTOS

SÁBADOS

25 ATENDIMENTOS
RG E CARTÃO SUS

RG, CARTÃO SUS E GUIA DE ENCAMINHAMENTO

ATÉ

09

DE MAIO

Carreta Mulheres de Peito
ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA
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Pavimentação, recapeamento
e limpeza pela cidade
Melhorias no Potuverá

Pintura de guias

Recapeamento - Parque Paraíso

Obras de pavimentação - Idemori

Reforma de bueiro

Limpeza e manutenção

Construção de boca de lobo

Retirada de entulho

Operação cata-bagulho

A malha viária de Itapecerica
da Serra tem recebido uma série
de ações de melhorias executadas diariamente pela Prefeitura.
Recapeamentos, pavimentações,
serviços de limpeza e manutenção são realizados pelos quatro
cantos do município.
Na região do Valo Velho, a
rua da Cachoeira foi contemplada recentemente com colocação
de camada asfáltica. No Parque
Paraíso, a rua dos Legisladores
recebeu novo recapeamento. Já a
estrada da Ressaca, na região do
Potuverá, passa por reforma para
apresentar melhores condições
de tráfego.
Equipes da Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos e integrantes da Frente de Trabalho
promovem, diariamente, ações
de limpeza e manutenção pela
cidade. Os serviços atendem vias
públicas, praças e prédios municipais como UBSs e escolas com
remoção de resíduos de ruas e
calçadas, pintura de guias e postes e corte de grama.
Todas as atividades podem
ser acompanhadas no Mapa de
Obras no portal oficial. Confira
a alguns registros ao lado.

UBS Jacira é reformada pela Prefeitura
A Unidade Básica de Saúde
do Jardim Jacira passa por ampla
reforma. A ação contempla obras
estruturais, como drenagem, reparos na cobertura, novo piso,
manutenção elétrica e hidráulica.
A UBS também vai receber
novo acabamento, com revesti-

mento das paredes e pintura geral da unidade (a parte externa já
foi contemplada).
Com a reforma, a população do Jacira e região terá
à disposição uma unidade de
saúde mais moderna, enquanto
os funcionários ganharão um

ambiente renovado.
As demais UBS’s e USF’s do
município também serão revitalizadas em breve.
Praça em frente à Unidade de
Saúde do Jacira também foi
reformada e está com novo visual

Programação de Aniversário de 142 Anos de Itapecerica da Serra. Prestigie!
DIA 03 - SEXTA-FEIRA

REZA DE SANTA CRUZ
Praça do Cruzeiro - Centro às 15h
INÍCIO DO TORNEIO 8 DE MAIO
Ginásio de Esportes - Av. Dona Anila, 1001 - Olaria às 20h

DIA 04 - SÁBADO

26º ZONAL SUL SUDESTE DE KARATE INTERESTILOS
Ginásio de Esporte - Av. Dona Anila, 1001 - Olaria às 8h
PASSEIO PARQUE DA REPRESINHA
Saída da Praça da Fonte - Centro às 9h
MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS
Santuário de N. Sra. dos Prazeres
Largo da Matriz de N. Sra. dos Prazeres, 147 - Centro às 19h

DIA 05 - DOMINGO

26º ZONAL SUL SUDESTE DE KARATE INTERESTILOS
Ginásio de Esportes - Av. Dona Anila, 1001 - Olaria às 8h
DESFILE COMEMORATIVO
Av. XV de Novembro - Centro às 9h

DIA 08 - QUARTA

CULTO SOLENE ASSEMBLEIA DE DEUS ADBrás
Av. América do Sul, 602 - Parque Paraíso às 19h30

DIA 09 - QUINTA

SESSÃO SOLENE
Câmara Municipal de Itapecerica da Serra
Largo da Matriz de N. Sra. dos Prazeres, 147 - Centro às 19h

DIA 10 - SEXTA-FEIRA

INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E CULTURA - EMAC
Largo da Matriz de N. Sra. dos Prazeres, 95 - Centro às 18h

DIA 16 - QUINTA-FEIRA

PREFEITURA EM AÇÃO
Ginásio do Distrito do Jacira - R. Monteiro Lobato, 64 às 10h

DIA 17 - SEXTA-FEIRA

PREFEITURA EM AÇÃO
Ginásio do Distrito do Jacira - R. Monteiro Lobato, 64 às 10h

DIA 18 - SÁBADO

PREFEITURA EM AÇÃO
Ginásio do Distrito do Jacira - R. Monteiro Lobato, 64 às 10h
SHOW THIAGO & GRACIANO e GRUPO "SÓ PRA CONTRARIAR"
Campo do Distrito do Jacira - Rua Machado de Assis às 17h

DIA 19 - DOMINGO

FAMÍLIA BIKE - PASSEIO CICLÍSTICO DA FAMÍLIA
Concentração na Praça Prof. Porcino Rodrigues às 8h

DIA 22 - QUARTA-FEIRA

LANÇAMENTO DO PROJETO AGENTES CULTURAIS NA EMAC
Largo da Matriz de N. Sra. dos Prazeres, 95 - Centro às 15h

DIA 24 - SEXTA-FEIRA

1ª MOSTRA DA SAÚDE NA FACULDADE ANHANGUERA
Av. XV de Novembro, 1586 - Centro às 9h

DIA 25 - SÁBADO
CAMPEONATO PAULISTA DE JUDÔ DE VETERANOS
Ginásio de Esportes - Av. Dona Anila, 1001 - Olaria às 8h
REABERTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL às 9h
ENTREGA DE UNIFORME PROGRAMA ATLETA DO FUTURO às 10h
ENTREGA DA NOVA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL às 19h
R. Juvenal, 66 - Jd. Virginia
ABERTURA VIRADA CULTURAL
Praça da Fonte - Centro às 16h

DIA 26 - DOMINGO
13º TORNEIO DE JUDÔ DA CIDADE DE ITAPECERICA DA SERRA
Ginásio de Esportes - Av. Dona Anila, 1001 - Olaria às 8h
ENCERRAMENTO VIRADA CULTURAL
Largo da Matriz - Centro às 16h

DIA 30 - QUINTA-FEIRA
INAUGURAÇÃO PARQUE DO POVO às 10h
Est. Bento R Domingues, 500 - Jd. Elisa

DIA 31 - SEXTA-FEIRA
INAUGURAÇÃO DA NOVA USF DO POTUVERÁ
Rod. Régis Bittencourt, 25220 - Potuverá às 9h

