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ALERTA GERAL: AJUDE A COMBATER O ZIKA VÍRUS

O zika vírus é transmitido somente pelo mosquito Aedes aegypti, o
mesmo que causa dengue e febre chikungunya. Sabendo de lugares
que favorecem a infestação avise o serviço de vigilância.

Emendas de Celso Giglio
somam R$ 240 milhões
O deputado estadual Celso Giglio apresentou 80 emendas para
aplicação do orçamento
do Estado de São Paulo
em 2016. No total, as
emendas somam mais
de R$ 240 milhões e vão
ajudar tanto as entidades assistenciais quanto
Osasco e as cidades da
região, que poderão
receber investimentos
de R$ 160 milhões.
Para a Saúde, as
verbas somam R$ 114
milhões, para Infraestrutura Urbana R$ 82
milhões, para Habitação
cerca de R$ 20 milhões,
para Saneamento Básico
R$ 10 milhões e para a
Educação R$ 10 milhões. Cerca de R$ 5
milhões serão destinados a entidades

assistenciais que
atendem a população.

OSASCO E REGIÃO

Algumas da obras
em Osasco que Giglio
indicou para receber
recursos são a duplicação do viaduto Único
Galafrio, em Presidente
Altino, a implantação
de uma via perimetral
entre as avenidas Getúlio Vargas e Diretriz, na
divisa de Osasco com
Barueri, e a construção
de uma nova via de entrada para Osasco pela
avenida Fuad Auada na
altura da saída 15 da
Castelo Branco.
Na zona sul de
Osasco, os recursos deverão ajudar na duplicação do trecho que liga o
Jardim D’Abril à rodovia
Raposo Tavares.

Recursos destinados por Celso
Giglio por área de atendimento
SAÚDE .................... R$ 114 milhões
EDUCAÇÃO ............ R$ 10 milhões
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
INFRAESTRUTURA,
HABITAÇÃO e e
SANEAMENTO ...... R$ 116 milhões

Emendas de
Celso Giglio
atendem
demandas da
população nas
áreas de
Saúde,
Infraestrutura
Urbana,
Habitação,
Saneamento
e Assistência
Social
MAIS MELHORIAS PARA OSASCO E REGIÃO

Celso Giglio quer a implantação de um Hospital de
Referência Infantil, de uma Clínica Oftalmológica e
um Ambulatório Médico de Especialidades (AME).
Em sua proposta ao orçamento do estado de 2016,
Giglio destina recursos para novos equipamentos de
diagnóstico e ambulâncias para toda a região Oeste.

Giglio destina R$ 30 milhões
para o IAMSPE

Celso Giglio apresentou emenda pela Comissão de
Saúde da Assembleia Legislativa, da qual é o presidente,
que destina R$ 30 milhões do orçamento do Estado ao
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual (IAMSPE). "Precisamos fazer com que o
IAMSPE volte a ser um hospital que atenda adequadamente os servidores públicos", disse o deputado.
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Relatório final das Santas Casas
mostra novos desafios dos parlamentares
Com os trabalhos encerrados no
prazo regimental, a Comissão Parlamentar de Inquérito, da Assembleia
Legislativa de São Paulo apresentou
seu relatório final e deixou claro que
os parlamentares terão muito trabalho pela frente.
Com atuação marcante do deputado Celso Giglio, a CPI vai agora
ser desdobrada em outras frentes,
uma delas sendo a criação de uma
subcomissão no âmbito da Comissão
de Saúde da Casa. Sua missão será
acompanhar mais de perto o financiamento e gestão dos hospitais.
O relatório mostra que os municípios estão sobrecarregados, gastando em saúde quase o dobro do
que é determinado pela legislação
federal. Como consequência, as San-

tas Casas acabam se endividando.
A outra frente de atuação será
buscar a atualização da tabela
SUS que há pelo menos dez anos
não recebe reajustes, com exceção de ações pontuais.
Na entrega do relatório, o médico Edson Rogatti, presidente da
Federação das Santas Casas e
Hospitais Beneficentes do Estado
de São Paulo, deu detalhes sobre o
dia a dia das 362 santas casas do
Estado. Ele elogiou o trabalho dos
gestores que, com poucos recursos, conseguem manter suas
portas abertas. "Desafio qualquer
hospital público a fazer os mesmos
procedimentos que nós", declarou
o dirigente daquela entidade.

Encerrada
a Campanha
Novembro Azul
na ALESP
Idealizada pelo
Instituto Lado a
Lado pela Vida, a
campanha Novembro Azul foi encerrada na Assembleia
Legislativa dia 30.
Com o apoio do deputado Celso Giglio,
a entidade realizou
exames de pressão
arterial, IMC, peso,
diâmetro abdominal
e orientações para
a prevenção de câncer da próstata. Durante todo esse mês
a fachada da ALESP
esteve iluminada
com luzes azuis,
cor símbolo da
campanha.

Agora é lei: Japan
Matsuri está no
Calendário Turístico

O governador Geraldo
Alckmin sancionou neste mês
a Lei 15.984/15, resultante
do projeto do deputado Celso
Giglio que insere no calendário turístico do Estado de São
Paulo o JAPAN MATSURI Festival de Cultura Japonesa
realizado anualmente pela
ACENBO - Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Osasco.
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