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Prefeitura entrega 1.460 
moradias populares no Lavras

A Prefeitura realizou a entrega de 1.460 unidades do Conjunto Habita-
cional Residencial Lavras (avenida José Brumatti, 3.158 - Jd. Santo Expe-
dito) na manhã deste domingo (22). O empreendimento, que faz parte do 
programa federal Minha Casa, Minha Vida, beneficia diretamente famílias 
Foto: William Benício/PMG

das comunidades da Hatsuta (já cadastradas), da Furp e da Várzea do Tietê, 
que inclui ainda as da Vila Any, Vila Laurita e Jardim Guaracy. Contando 
com a entrega de moradias em Bonsucesso, a Prefeitura já contabiliza 
cerca de 3 mil unidades somente neste mês de maio.                               Pág. 2
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fecham hoje  o 
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Você Sabia?
A Cidade Mirim 
Ayrton Senna 

completa 22 anos  
de educação no 

trânsito às crianças

 Foto: Sidnei Barros/PMG

Orquestra Jovem Municipal é opção de lazer 
neste sábado, no Teatro Adamastor Centro

Neste fim de semana de feriado, o Teatro do Adamastor Centro (avenida 
Monteiro Lobato, 734 – Macedo) reserva uma boa opção de lazer. No sábado, 
às 20 horas, a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos realiza um concerto 
especial, trazendo obras de dois grandes nomes da música clássica: Carl Nielsen 
e Johannes Brahms. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados na 
bilheteria do local com duas horas de antecedência. Desde que foi criada, em 
2003, a orquestra vem realizando concertos mensais na cidade.

Momento de muita emoção para várias famílias, como as de Vausty (à esq) e Jaciele Silva, que passaram a ter casa própria

Além do incentivo à leitura, o Salão traz diversas atrações até o último dia da montagem

Cerca de 3 mil casas populares 
são entregues em duas semanas

A Prefeitura de Guarulhos 
entregou na manhã deste 
domingo (22) mais 1.460 
unidades habitacionais do 
programa "Minha Casa, Mi-
nha Vida". Os apartamentos 
de 46 metros quadrados são 
no Conjunto Habitacional 
Residencial Lavras, que fica 
na avenida José Brumatti, 
3.158, no Lavras, e vão aten-
der aos moradores oriundos 
das comunidades Hatsuta, 
Vila Any, Jardim Guaracy, 
Furp e Vila Laurita.

 No total, foram investidos 
R$ 110 milhões na constru-
ção das unidades, dos quais 
R$ 81,3 milhões financiados 
pelo Governo Federal e os 
outros R$ 28,4 milhões pelo 
Governo do Estado. 

Os apartamentos têm sala, 
cozinha, banheiro, área de 
serviço e dois quartos. Todas 
as unidades já estão sendo 
entregues com acabamento, 
como piso, tanque, pia na 
cozinha e banheiro, entre 
outras benfeitorias.

A mensalidade mínima 
paga pelos moradores será 
de R$ 25 e a máxima, de R$ 
80. Durante cinco anos, as fa-
mílias estão isentas de IPTU.

Sonho realizado
Para a maioria das famí-

lias presentes à cerimônia, 

A 5ª edição do Salão do 
Livro de Guarulhos– Cidade 
Amiga da Leitura - está che-
gando ao seu final hoje (25) no 
Adamastor Centro (avenida 
Monteiro Lobato, 734 - Mace-
do). Nestes nove dias de even-
to, grande nomes da literatura 
passaram pelas salas e teatro 
do Adamastor. E neste último 
dia há ainda mais atrações.

O músico, compositor, escri-
tor (Clube da Insônia, Tesão e 
Pólvora)  e vocalistas da banda 
Detonautas, Tico Santa Cruz, é 
um dos convidados especiais 
para o encerramento do Salão 
do Livro no final desta tarde. 

Além do músico, o escritor 
João Luís Anzanello Carras-
coza, detentor de um prêmio 
Jabuti em 2006 por seu livro 
"O volume do silêncio", con-

Somente neSte último domingo, a Prefeitura entregou 1.460 unidadeS do reSidencial lavraS; 1.500 foram em BonSuceSSo
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Deixando saudades, 5º Salão do Livro termina hoje
versa com os alunos do ensino 
médio das redes estadual e 
particular no Auditório Caro-
lina Maria de Jesus, às 9h. 

Já no Teatro Antônio Cândi-
do, às 12h, o ator e dramaturgo 
Pedro Henrique Neschling 
fala sobre seu livro "Gigantes: 
cinco amigos, uma história" 
(Cia das Letras, 2015).

Energia
 A 5ª edição mal acabou e já 

deixa saudades. Energia, alto 
astral e muita positividade 
marcaram estes últimos dez 
dias, repletos de momentos 
que ficarão guardados por 
muito tempo na memória dos 
que tiveram a oportunidade e 
o privilégio de participar. 

Confira outros destaques 
em: http://salaodolivro.gua-
rulhos.sp.gov.br.

este foi um dia histórico 
para Guarulhos, pois foram 
contemplados moradores de 
várias comunidades carentes 
ao mesmo tempo.

A dona de casa Jaciele 
Aleixo da Silva, 27 anos, vai 
sair de uma área de risco na 
Vila Any, que costuma ficar 
alagada nos tempos de chuva. 
“Estou muito feliz e não vejo a 
hora de mudar. Toda vez que 

chove eu perco tudo, mas 
agora isso vai passar. Estou 
indo para a minha nova 
casa com o meu marido e 
o meu filho”, disse. “É uma 
alegria difícil de descrever 
para quem nunca enfren-
tou dificuldade”. 

Prioridade
Segundo a Secretaria 

Municipal de Habitação, a 
implantação do programa 

Minha Casa, Minha Vida em 
Guarulhos tem priorizado as 
entregas de moradias para 
famílias na faixa de renda de 
zero a três salários mínimos. 

A Caixa Econômica Fede-
ral estima que mais de 4,2 
milhões de moradias já fo-
ram contratadas pelo Minha 
Casa, Minha Vida em todo o 
País. Desse total, 30 mil uni-
dades estão em Guarulhos. 

Com a entrega dos aparta-
mentos no Lavras, a Prefei-
tura já contabiliza cerca de 
3 mil unidades apenas neste 
mês de maio, uma vez que há 
duas semanas já haviam sido 
entregues 1.500 moradias 
no Conjunto Habitacional 
Portal Flora, em Bonsuces-
so, que também atenderá a 
faixa de renda de zero a três 
salários mínimos.
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Rosi e Reginaldo: muito amor

O casamento comunitário já consolidou a união de 1.800 casais 

Prevenção ao alcoolismo: 
parceria com chefias

A dependência química é uma 
doença crônica e progressiva, ca-
racterizada pelo uso compulsivo e 
descontrolado de álcool ou outras 
drogas, que pode ser desencadeada ou 
agravada na relação com o trabalho.

Com objetivo de identificar os 
riscos presentes na organização do 
trabalho, os quais predispõem ou 
intensificam o consumo de álcool 
ou drogas, bem como desenvolver 
ações para transformar tais riscos, 
a Prefeitura desenvolve o Programa 
de Prevenção e Atenção ao Alcoolis-
mo Crônico no Trabalho desde 2005.

A iniciativa é realizada por meio 
da Seção Técnica de Psicologia 
Organizacional da Divisão Técnica 
de Segurança e Saúde do Servidor - 
DTSSS/Sesmt - que visita aos locais 
de trabalho e destaca a importância 

Maio é mês das noivas, mas 
de poucos casamentos

tradição imPortada do HemiSfério norte, maS a maioria doS caSamentoS no BraSil acontece no final do ano

SERVIR EM
FOCO

A Prefeitura como cupido

No Brasil, maio é considerado 
o mês das noivas. Possivelmente, 
essa tradição veio importada 
de países do Hemisfério Norte, 
onde este mês representa a 
chegada da primavera, com suas 
flores e dias ensolarados. O cená-
rio perfeito para a realização do 
matrimônio, segundo o imaginá-
rio dos românticos. 

Curiosamente, no País, o mês 
de maio não é o mais procurado 
para a celebração do casamento. 
Segundo estudo realizado pela 
Fundação Seade, boa parte dos 
brasileiros prefere se casar em 
dezembro, em razão das férias 
de final de ano, bem como para 
aproveitar o 13º salário.

Casamento comunitário
A Prefeitura de Guarulhos 

tem oferecido gratuitamente a 
oportunidade para casais com 
renda familiar de até três salá-
rios mínimos de oficializarem 
sua união por intermédio da 
regularização do estado civil 
em cartório e com a tradicional 
cerimônia religiosa. 

Neste ano, o casamento comu-
nitário está em sua 6ª edição e 
está programado para o próximo 
dia 12 de junho. Essa iniciativa 
da Coordenadoria do Fundo So-
cial de Solidariedade já realizou 
o sonho de mais de 1.800 casais.

Foto: Jair Malavazi/PMG

Foto: Jair Malavazi/PMG

Atualização cadastral: 
alteração de estado civil

De acordo com o novo Có-
digo Civil (2002), qualquer um 
dos cônjuges pode acrescentar 
o sobrenome do outro ao seu. 
A possibilidade de supressão 
de sobrenomes cabe a cada 
Estado normatizar. 

No Estado de São Paulo tam-
bém é possível tirar sobrenomes 
de solteiro, desde que não todos. 
Segundo a Associação dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais 
do Estado de São Paulo, vem 
crescendo entre os homens o in-
teresse por adotar o sobrenome 
de sua futura esposa. 

De qualquer forma, o servidor 
da Prefeitura, ao se casar, precisa-

rá tomar algumas providências. 
Para a solicitação de abono dos 

dias de afastamento, a denominada 
Licença Gala,deverá entregar à 
Central de Atendimento ao Servidor 
(SAM-DRH), o formulário devida-
mente preenchido e disponível no 
Portal do Servidor, com a ciência 
de sua gerência imediata e a cópia 
da certidão de casamento. Caso não 
seja possível o comparecimento, 
ao local,deverá encaminhar esses 
documentos por intermédio do Ex-
pediente de sua unidade. 

Se houver mudança de nome, o 
mesmo formulário do abono de ponto 
servirá para publicação de apostila-
mento do novo sobrenome.

CONHEÇA O DRH

ESPAÇO SESMT

Muitos relacionamentos 
amorosos começam no local de 
trabalho. Segundo a pesquisa 
do professor Ailton Amélio, do 
Instituto de Psicologia da USP, 
cerca de 37% dos romances têm 
ligação com contato profissio-
nal. Esta estatística inclui a 
agente de administração Rosi-
nete da Silva Souza, a Rosi, da 
Divisão de Administrativa de 
Almoxarifado de Suprimentos 
da Educação, e o servidor Regi-
naldo Neves da Silva, na função 
de Gerência II da Carpintaria.

Juntos há 18 anos, se conhe-
ceram na Divisão Técnica de Ilu-
minação Pública em 1996.  Viúva 
na época, Rosi era a chefe de 
Reginaldo e aos poucos ficaram 
amigos. “Fizemos um elo de ami-
zade sem interesse de romance. 
Eu era casado e ela namorava”, 
explica o servidor. O namoro co-
meçou no último dia de Carnaval. 
Ambos foram convocados para 
trabalhar no evento: ela como 
fiscal das Escolas de Samba e 
ele, apoio para a energia elétrica. 

“Era umas cinco horas da manhã, 
depois do trabalho, estávamos 
conversando e a gente se olhou 
diferente. Pintou um beijo, um 
selinho rápido”, revela o servidor, 
que estava separado da primeira 
esposa havia mais de um ano. Ele 
acrescentou ainda que durante o 
namoro mantinham distância no 
serviço e aos poucos, os colegas 
começaram a desconfiar e per-
ceber o relacionamento.

“Nosso envolvimento já estava 
escrito. Moramos próximos na 
infância e tínhamos vários ami-
gos em comum, sem sequer nos 
conhecermos. Fomos num casa-
mento de um colega em comum 
e casualmente tiraram uma foto 
com um grupo grande de servido-
res. Tempos depois, quando nós 
já trabalhávamos juntos, vimos 
que estamos lado a lado na foto,” 
justifica a servidora, que está 
na administração municipal há 
25 anos. “Estávamos perto, mas 
distantes pois não nos conhecía-
mos”, completa Reginaldo.

As coincidências entre o 

da participação das chefias no pro-
cesso de identificação e encaminha-
mento dos casos.

Em março de 2016, algumas ge-
rências que contribuíram com ações 
no controle do uso do álcool de seus 
servidores foram convidadas para 
auxiliar na elaboração de um folheto 
que dê subsídios às demais chefias na 
condução dos casos de dependência 
química, além de ampliar as discus-
sões nos ambientes de trabalho.

As experiências das chefias servi-
ram como base na discussão de outros 
temas como a identificação precoce 
do adoecimento; o encaminhamento 
para tratamento e a reorganização 
das atividades laborais, que estão 
disponíveis no Portal do Servidor, 
hospedado no site da Prefeitura 
(www.guarulhos.sp.gov.br).

Licença gala
Em virtude do casamento, 

o empregado tem direito de 
se ausentar por até três dias 
consecutivos, sem prejuízo no 
salário, conforme o artigo 473 
(inciso II) da Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT).

No caso de servidor celetista 
da Prefeitura, com exceção dos 

professores, se o casamento 
ocorrer no dia de folga, con-
tam-se os dias de afastamento 
a partir do primeiro dia útil 
subsequente.  Mais informações 
complementares podem ser 
obtidas no link licença gala do 
Portal do Servidor, hospedado 
no site da Prefeitura (www.
guarulhos.sp.gov.br).

casal não param por aí: são 
geminiamos, têm a inicial "R" 
no nome, torcem para o Co-
rinthians, adoram Carnaval e 
ambos foram pais aos 16 anos. 
“Precisei de 30 anos para co-
nhecê-lo. É o amor da minha 
vida”, diz Rosi. Já Reginaldo 
acredita que precisou ama-
durecer primeiro para que 
pudessem se encontrar e viver 
um verdadeiro amor. “O destino 
colocou as coisas certas para 
nos encontrarmos no futuro,” 
finaliza o geminiano.

VOCÊ SABIA?
4 Estão abErtas as inscriçõEs para as 1.026 unidadEs do programa minha casa, minha 
Vida. só podErão sE inscrEVEr os funcionários quE ainda não têm imóVEl E na faixa dE rEnda 
dE r$ 1,8 mil a r$ 6,5 mil.  o cadastro Está sEndo fEito no sitE www.guarulhos.sp.goV.
br Em portal do sErVidor (incluindo funcionários da proguaru, saaE, câmara E iprEf). a 
análisE dE crédito sErá fEita pEla caixa Econômica fEdEral

4 tErão prioridadE os sErVidorEs quE atEndErEm rEquisitos como faixa salarial EntrE r$ 
1,8 mil E r$ 2,5 mil; mulhEr chEfE dE família; família com maior númEro dE pEssoas; E funcio-
nário com maior tEmpo dE sErViço na municipalidadE

4 os intErEssados podErão fazEr uso do fundo dE garantia por tEmpo dE sErViço (fgts) 
no momEnto dE aquisição das unidadEs habitacionais.
4 as unidadEs sErão construídas Em tErrEno na Estrada do ElEnco E tErão 48 mEtros 
quadrados dE árEa construída 
4 o prazo é dE 15 mEsEs para a conclusão da obra, a partir dE 60% dE adEsão. 
4 sErá nEcEssário dar uma Entrada mínima dE r$ 5 mil, sEndo quE as prEstaçõEs só comEça-
rão a sEr pagas quando as chaVEs forEm EntrEguEs aos propriEtários 
4 sErá disponibilizada assEssoria documEntal a todos os inscritos 
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Salve sua vida e de sua família.
Mantenha sua casa e seu quintal 

sem água parada.
Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. As três doenças têm sintomas parecidos, mas 
com intensidade e gravidade diferentes. A atenção deve ser triplicada este ano 
e os cuidados já começam em casa, eliminando todos os focos do mosquito 
transmissor. Colabore e denuncie locais com acúmulo de água parada.

Saiba mais: 
www.guarulhos.sp.gov.br

Disque Saúde: 0800-7722-986

VEJA DICAS DE PREVENÇÃO

Feche as caixas 
d’água com 
tampas

Não deixe 
acumular água 
em recipientes

Elimine a água 
dos pratos de 
vasos das plantas

Não acumule 
água nos 
pneus

Salve sua vida e de sua família.

FIQUE VIVO.
ACABE COM
O MOSQUITO!


