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Fácil Móvel leva serviços da 
Prefeitura mais perto do cidadão    

Os seviços da Prefeitura estão cada vez mais próximos da população. 
Às 10 horas desta terça-feira (12), no Paço Municipal, será entregue o Fácil 
Móvel – unidade instalada em uma carreta que visitará um bairro   dife-
rente a cada semana, garantindo mais comodidade para os contribuintes. 

Nova Bonsucesso será o primeiro local a receber o novo posto, que terá 
capacidade de atendimento diário de 150 pessoas e será executado com 
senha eletrônica por sete atendentes. O local também oferece acessibi-
lidade para pessoas com deficiência e sala de espera. Página 2
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Em comemoração ao Dia Nacional de Erradicação do 
Trabalho Infantil, Guarulhos realiza nesta terça-feira (12) 
um seminário que visa mobilizar a sociedade contra esse 
tipo de atividade.

Sob o tema “Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil”, 
o evento é aberto ao público e acontece das 8h30 às 12h30, 
no auditório 7 do Adamastor Centro.   

Em Guarulhos, as denúncias contra a exploração do 
trabalho infantil podem ser feitas em cinco Conselhos Tute-
lares: Centro (2441-2437), Cumbica (2412-9062), São João 
(2431-8485), Pimentas (2496-5466) e Taboão (2408-2824).

Erradicação do trabalho 
infantil é tema de seminário
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Zoológico realiza palestras 
gratuitas durante este mês

Quem gosta de passeios educati-
vos não pode perder a programação 
do Zoológico de Guarulhos para o 
mês de junho. Nesta quarta-feira 
(13), às 9h e às 14h, o local será palco 
de palestras sobre animais disperso-
res de sementes. 

Também estão programadas pa-
lestras para os dias 18, 20, 22, 26 e 
29 sobre temas variados. Os eventos  
são abertos ao público e acontecem 
sempre em dois horários: às 9h e às 
14h. Para se inscrever, basta ligar 
para o telefone 2455-6497. 

Além de participar das atividades 
de educação ambiental, os visitan-
tes ainda podem conhecer centenas 
de animais em exposição, tais como 
leão, onça-pintada, pavão, lontra, 
tucano, coruja, macaco, lobo, furão, 
ema, capivara, jiboia, tartaruga, ga-
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vião, tamanduá, ouriço, quati, sagui, 
ganso, arara, iguana, cisne e muitos 
outros bichos. 

Localizado na rua Dona Glória Pag-
nocelli, 344, Jardim Rosa de França, 
o Zoo funciona de terça-feira a do-
mingo, das 9 às 17 horas. A entrada 
é gratuita. 

Atividade tem como principal foco os animais dispersores de sementes 

UNIDADE VISITARÁ UM BAIRRO DIFERENTE A CADA SEMANA, GARANTINDO MAIS COMODIDADE AOS CONTRIBUINTES
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Os seviços da Prefeitura estão cada 

vez mais próximos da população. Às 
10 horas desta terça-feira (12), no 
Paço Municipal, será entregue o Fácil 
Móvel – unidade instalada em uma 
carreta de 15 metros de comprimento 
que visitará um bairro diferente a cada 
semana, garantindo mais comodidade 
e facilidade para os contribuintes. 

Nova Bonsucesso será o primeiro 
local a receber o novo posto, que 
funcionará na rua Santa Rita com a 
avenida Armando Bei. A partir de 
amanhã (13), e até sexta-feira (15), o 
atendimento será das 10 às 18 horas, 
e no sábado, das 9 às 13 horas. Ainda 
este mês serão contemplados Cidade 
Soberana e Jardim Cumbica.         

O Fácil Móvel tem capacidade de 
atendimento diário de 150 pessoas e 
será executado com senha eletrônica 
por sete atendentes, incluindo um 
recepcionista e um gerente. A uni-
dade também oferece acessibilidade 
para pessoas com deficiência e sala 
de espera com 15 lugares, podendo 
contar também com o apoio de tendas 
do lado externo. 

No local, a população terá à dis-
posição mais de 700 serviços. No 
entanto, o atendimento técnico e o 
parcelamento de débitos do Saae em 
execução fiscal continuarão sendo 
realizados somente na agência Bom 
Clima do Fácil.

Bonsucesso abre atendimento 
do Fácil Móvel em Guarulhos

VEJA A PROGRAMAÇÃO 
DE PALESTRAS 

Data Tema

Segunda (18) biomas

Quarta (20) insetos

Sexta (22) répteis

Terça (26) animais aquáticos 
brasileiros

Sexta (29) animais domésticos 
e silvestres

CONFIRA OS PRÓXIMOS BAIRROS BENEFICIADOS PELA UNIDADE 

De 18 a 23 de junho: praça Estrela (Cidade Soberana)

De 25 a 30 de junho: avenida Brejinho com rua Santo Antonio de Cavia (Jardim Cumbica)

Atendimento: de segunda a sexta, das 10h às 18h; aos sábados, das 9h às 13h
Instalado em uma carreta, posto tem 
capacidade de atender 150 pessoas por dia   
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Entrou em operação na última quinta-feira (7) a nova 
linha de ônibus 683 – Tijuco Preto/Jardim Santo Afonso 
(via Jardim Arapongas). O intervalo entre um coletivo e 
outro será de 30 minutos. 

A medida benefi cia cerca de 4 mil moradores dos bairros 
Tijuco Preto, Jardim Vermelhão, Jardim Kátia e Jardim 
Arapongas com deslocamento ao Jardim Santo Afonso e 
imediações da rodovia Ayrton Senna. 

Atendendo a um pedido da comunidade, a nova linha 
tem ponto fi nal na avenida Marginal (esquina com a rua 
Bataguaçu), a 400 metros da UBS Santo Afonso. 

Nova linha de ônibus atende 
Tijuco Preto e Vermelhão
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Eleito o casal símbolo da 2ª 
edição do Casamento Coletivo, o 
paraibano Antonio França da Silva 
e a pernambucana Maria José da 
Conceição vão poder, fi nalmente, 
ofi cializar uma união que já dura 38 
anos.  53 anos (ele) e 57 (ela).

Pais de dois fi lhos, eles se co-
nheceram em 1974 em um batizado 
no Jardim Santa Emília, e depois de 
muitas trocas de olhares decidiram se 
aproximar. “Fomos apresentados por 
amigos. Eu era cabeludo, usava cal-
ça boca de sino e gostava da Jovem 
Guarda. Ela, uma mulher de família e 
muito tranquila. Não perdemos tempo 
e logo nos interessamos um pelo 
outro”, revela Antonio, de 53 anos. 

Atualmente com 57 anos, a tímida 
Maria afi rma que, tão logo conheceu 
Antonio, percebeu que era amor à 
primeira vista. “Quando o vi pela 
primeira vez já sabia que ele seria 
o homem da minha vida”, diz, sem 
esconder a emoção. 

Empolgada com a cerimônia, ela 
conta que não se conteve ao colocar 
o vestido de noiva pela primeira vez. 
“Chorei muito. É uma sensação in-
tensa e uma emoção muito grande”.

MARIA E ANTONIO  
OFICIALIZAM UNIÃO 

APÓS 38 ANOS

EM SUA SEGUNDA EDIÇÃO, CERIMÔNIA REUNIRÁ 495 CASAIS NO PRÓXIMO DIA 17, NO GINÁSIO THOMEOZÃO
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Ensaio incluiu dicas sobre horário de chegada, posicionamento na cerimônia, troca de alianças e pose para fotos   

Enquanto o grande dia não chega, 
nada melhor que treinar direitinho 
antes de dizer o tão sonhado “sim”. 
Na noite de terça-feira (5), 495 casais 
lotaram a quadra do ginásio Thome-
ozão para realizar um ensaio técnico 
com vistas à 2ª edição do Casamento 
Coletivo de Guarulhos, que acontece 
no próximo domingo (17). 

Devido ao grande número de par-
ticipantes, o evento durou cerca de 
três horas, tempo suficiente para os 
“pombinhos” receberem dicas sobre  

Noivos treinam antes de dizer 
“sim” em Casamento Coletivo

horário de chegada, posicionamento  
durante o matrimônio, troca de alian-
ças e pose para fotos, entre outras.   

Durante o ensaio, o Fundo Social 
de Solidariedade – responsável pela 
organização do evento – distribuiu 
para cada casal 15 convites, os quais 
garantirão o ingresso de familiares e 
amigos dos noivos na cerimônia. 

Tudo grátis
Com exceção das alianças, o Ca-

samento Coletivo será totalmente 

gratuito graças a diversas parcerias 
firmadas com empresas da cidade. 
A festa inclui bolo, foto, vestido para 
as noivas e bênção ecumênica ca-
tólica e protestante. Também serão 
servidos lanches aos convidados e 
café da manhã para os casais, além 
de sorteio de brindes oferecidos 
pelos patrocinadores.  

Aberta ao público, a cerimônia, 
que será realizada no Thomeozão, 
deve reunir cerca de 8 mil pessoas 
entre convidados e familiares.

      
Empresas são certificadas 
por compromisso ambiental 

Empresas, órgãos públicos e ins-
tituições educacionais e financeiras 
comprometidas com o meio ambiente 
serão homenageadas nesta quinta-
feira (14), no Paço Municipal, em 
evento promovido pela Prefeitura e 
pela Cooperativa de Catadores da 
Área de Materiais Recicláveis de 
Guarulhos (Coop-Reciclável). 

Durante a atividade – que acon-
tece das 14h às 17h e faz parte das 
comemorações do Mês do Meio 
Ambiente –, os parceiros que desti-
naram adequadamente os resíduos 
secos recicláveis receberão certifi-
cados. Também haverá o reconhe-
cimento das secretarias envolvidas 
no Programa da Coleta Seletiva 
Solidária da Prefeitura. 

Implantada em 2005, a iniciativa 
será apresentada aos convidados, 
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ressaltando o compromisso ambiental 
dos grandes geradores e sua respon-
sabilidade compartilhada com o poder 
público. O objetivo é evidenciar o 
cumprimento da elaboração do Pla-
no de Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos, do documento de Controle 
de Transporte de Resíduos (CTR) e a 
importância da comercialização desse 
tipo de material em sistema de rede. 

O encontro destacará, ainda, a his-
tória e a trajetória da Coop-Reciclável, 
sua participação no Programa Coleta 
Seletiva Solidária, a inclusão social 
do catador no mercado de trabalho e 
o reconhecimento dos seus parceiros 
nesse processo.

Destinação adequada dos resíduos secos 
recicláveis foi considerada para a homenagem
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Artesãos interessados em repre-
sentar a cidade na 16ª edição do 
Revelando São Paulo podem se 
inscrever no processo seletivo até o 
próximo dia 22. As adesões devem 
ser feitas na seção administrativa de 
Artes Visuais da Secretaria de Cultu-
ra (praça Cícero Miranda, s/nº – Vila 

Revelando São Paulo aceita inscrições até o dia 22    
Galvão). O atendimento é de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h 
às 17h (exceto feriados).

Os interessados devem apresen-
tar  cópia do RG, CPF e compro-
vante de residência, e pelo menos 
três imagens impressas dos produ-
tos inscritos (tamanho mínimo15x-

21cm). Os materiais devem estar 
identifi cados com nome do artesão, 
técnicas empregadas e breve des-
crição dos trabalhos.

O Revelando São Paulo será re-
alizado entre os dias 14 e 23 de se-
tembro. Mais informações pelo tele-
fone 2451-5184.
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Ginástica rítmica faz bonito em 
torneio na Grande São Paulo 
FORAM TRÊS MEDALHAS DE PRATA NOS APARELHOS CORDA, ARCO E FITA E DUAS DE BRONZE NAS MAÇAS E BOLA

Com idade entre 7 e 13 anos, as in-
tegrantes das equipes pré-infantil e 
infantil de Ginástica Rítmica Esporte 
Guarulhos/ADC Estrela fizeram bo-
nito na primeira fase do Torneio GR 
Brasil, realizado recentemente no gi-
násio poliesportivo Celso Daniel, na 
cidade de Mauá. 

Ao final da competição, elas con-
quistaram cinco medalhas, sendo 
três pratas nos aparelhos corda, arco 
e fita, e duas de bronze nas apresen-
tações de maças (baliza) e bola, além 
de outras sete premiações. 

Outras 22 atletas da equipe gua-
rulhense também tiveram excelente 
desempenho e foram contempladas 
com a medalha de “Destaque” em 
diversos aparelhos.  

Guarulhos foi representada por 92 
ginastas e pelas técnicas Lucia Bue-
no, Regiane Silva e Ana Cecília Za-
rantonelli (coordenadora). A 1ª fase 
do Torneio Brasil GR contou com a 
participação de outras 19 equipes de 
diferentes cidades. 
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Outras 22 atletas da equipe guarulhense foram contempladas com a medalha “Destaque” em diversos aparelhos


