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Prefeitura divulga dados que apontam redução de
50% do número de vítimas no trânsito em Carapicuíba
A Prefeitura de Carapicuíba está se apoiando em
estatística feita pela Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo
para divulgar que no munícipio teria sido registrada
queda de 50% no número
de vítimas que morreram
em acidentes de trânsito,
comparando-se os seis primeiros meses de 2017 com
o mesmo período de 2018.
O número de feridos também
teria diminuído em 28% .
O governo local atribui a redução a diversos programas
efetivados pela sua Secretaria de Transporte e Trânsito
-- como o “Sinal em Ação”:
cerca de 1.500 ruas recebe-

ram sinalização de solo no
entorno de escolas, faixas
de pedestres e de divisão de
pistas, lombadas, demarcação de rotatórias e áreas de
estacionamento; 500 novas
placas foram instaladas e
outras 500 que estavam
danificadas substituídas.
Também credita os resultados positivos às operações
diárias dos agentes de
trânsito feitas em pontos
estratégicos da cidade.
As ações ainda englobam
a melhoria dos recursos da
Central de Videomonitoramento, que foi ampliada
com a instalação de mais
15 câmeras do modelo
“speed dome”, passando

de 10 para 25.
A Prefeitura ainda afirmou
que está ampliando o recapeamento asfáltico das vias,
providência que, acredita,
também minimiza riscos de
acidentes. Nesta fase a Prefeitura prevê a recuperação
de 70 vias, sendo 33 só na
Cidade Ariston, que somarão
14 quilômetros de nova pavimentação.
“Estamos trabalhando
com firmeza pela segurança
no trânsito. Por isso, buscamos investimentos na mobilidade urbana e em obras
de recapeamento, além de
ações educativas nas escolas”, apontou o prefeito
Marcos Neves (PV).

NOTAS
Eletropaulo realiza
Ouvidoria Itinerante
A Eletropaulo promoverá na loja
de Osasco nesta sexta-feira, 20, um
serviço presencial de Ouvidoria Itinerante por meio do qual pretende facilitar o relacionamento entre o cliente
e a empresa ao dar encaminhamento
às demandas.
O serviço estará a disposição
de qualquer interessado das 8h30
às 16h30. A Eletropaulo fica na rua
Euclides Cunha, 150, Centro.

Encontro cristão de
lÍDERES e empresários
Entre os próximos dias 27e 29
será realizada a segunda edição do
encontro cristão de pessoas, empresas e empresários (PEE-MCV).
Organizado pela Igreja Evangélica
Missão Cristo Volta, o tema será “Seu
negócio, Sua Missão – Potencializa”e
contará com palestras cujos temas
são Liderança; Comunicação; Empreendedorismo; Inovação; Gestão;
Crescimento Pessoal e o Profissional
Cristão; Estratégias e inovações
para as igrejas; como por exemplo a
‘Reforma das Leis Trabalhistas e os

impactos na igreja, empresas e na
vida profissional’.
Mais informações poderão ser obtidas em visita à página http://www.m-move.me/, pela qual também será
possível se inscrever gratuitamente.
A Igreja Evangélica Missão Cristo
Volta fica na rua Francisco Sgambatt,
Quitaúna, Osasco
CDHU visita Jandira
Até sábado, 21, agentes da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) estarão
em conjuntos habitacionais da cidade
de Jandira e outras duas cidades da
Grande São Paulo. O objetivo das
visitas é fazer diagnósticos, solucionar
pendências das moradias e conhecer
melhor o perfil e as necessidades
das famílias que nelas residem. Os
agentes, devidamente identificados,
vão realizar um questionário, prestarão
assistência necessária para casos de
regularização contratual, transferência de titularidade ou renegociação
financeira, além de sanar dúvidas e
orientar os moradores sobre utilização
e coberturas do seguro incluído no
contrato ou qualquer questão que
seja apresentada durante o encontro.

Praça do Lofredo
é entregue
no Padroeira
A Secretaria de Serviços e Obras
de Osasco entregará a partir das 13
horas deste sábado, 21, no Jardim
Padroeira, a Praça Lofredo após obras
de reforma. O equipamento recebeu
novo alambrado, pintura do piso, reconstrução da arquibancada e troca
de luminárias.
A Praça do Lofredo fica na esquina das ruas Sebastião Evangelista
Barbosa e Maria de Lurdes Galvão de
França, no Jardim Padroeira, zona Sul
da cidade.
UBS Maria Girade
Cury é REABERTA
Neste sábado, 21, a Prefeitura
de Osasco entregará a partir das 9
horas a reforma da Unidade Básica
de Saúde (UBS) Maria Girade Cury,
situada no Novo Osasco.
A UBS conta agora com piso antiderrapante e novas telhas, portas e
luminárias, além de pintura e limpeza
geral. O prédio fica na esquina das
ruas Teófilo Munhoz Vaqueiro e Djalma
Borges de Santana.

A Prefeitura atribuiu o resultado aos programas de segurança e infraestrutura da cidade

Cartório de Osasco promove
ações voluntárias para ajudar
alunos em escola estadual
O Cartório de Registro
Civil das Pessoas Naturais
e Interdições e Tutelas de
Osasco, em parceria com a
Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, está
promovendo um programa
de assistência psicológica
para alunos da Escola
Estadual Professora Alice
Velho Teixeira, que situada
em Presidente Altino. Trata-se do projeto “Adoção
Afetiva”, que reúne cartó-

rios e escolas estaduais em
todo o Estado de São Paulo.
Os adolescentes atendidos
são indicados pelo próprio
corpo docente.
Para a realização do “Adoção Afetiva”, o Cartório de
Osasco restaurou a sala de
informática da unidade de
ensino. “Além desse atendimento a alunos que possuem
história de vida de maiores
dificuldades, estamos ministrando palestras motivacio-

nais para todos os estudantes”, declarou a registradora
Alexandra Leal Musa.
Para Alexandra, o projeto “Adoção Afetiva” é
importante para aproximar
as serventias extrajudiciais
da população, além de dar
oportunidade para que notários e registradores ajudem no desenvolvimento
educacional que auxilia
a formação de cidadãos
mais conscientes.

