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Hospital Pimentas Bonsucesso 
abre Central de Telemedicina

O Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), um dos poucos hospi-
tais públicos do Estado especializado no protocolo de atendimento ao acidente 
vascular cerebral (AVC) com realização de trombólise – técnica utilizada nos 
melhores centros médicos do mundo para a desobstrução das artérias san-

Salão do Livro 
traz Laerte e 
boas atrações 
ao Adamastor 
Centro
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guíneas, inaugurou nesta terça-feira (17) a Central de Telemedicina em AVC 
que, por enquanto, atende o Hospital Municipal de Urgências (HMU). Com o 
início deste serviço pioneiro, o HMPB passa a ser referência no município 
para este tipo de assistência e a salvar ainda mais vidas.                                Pág. 2
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Você Sabia?
As inscrições para a 
13ª edição do Selo 

Ambiental de 
Guarulhos termina 
no próximo dia 30

 Foto: Aparício Reis/PMG

Obras de pavimentação interditam a 
Estrada do Morro Grande por mais três dias 

A Secretaria de Transportes e Trânsito está interditando desde quarta-feira 
(18) a Estrada do Morro Grande, para a colocação de capa asfáltica em toda sua 
extensão. As obras prosseguem ainda hoje (20), amanhã (21) e segunda-feira 
(23), das 9 às 16 horas. A ação é viabilizada pelo PAC Pavimentação, progra-
ma que prevê o asfaltamento de todas as vias por onde passam ônibus. Nesse 
período, o desvio para os bairros Água Azul e Orquidiama será pelas estradas 
Albino Martelo, Guarulhos/Nazaré e Ary Jorge Zeitine, além da av. Guanabara.

Para  o médico Ronald Maia Filho (no detalhe), a democratização do protocolo de atendimento ao AVC pode poupar vidas e evitar sequelas

Em sua quinta edição, o Salão do Livro é um dos maiores eventos literários da Grande São Paulo

Sistema municipal de saúde avança 
no atendimento a vítimas de AVC

O Hospital Municipal Pi-
mentas Bonsucesso (HMPB), 
um dos poucos hospitais pú-
blicos do Estado especializado 
no protocolo de atendimento 
ao acidente vascular cerebral 
(AVC) com realização de trom-
bólise – técnica utilizada nos 
melhores centros médicos do 
mundo para a desobstrução 
das artérias sanguíneas – 
inaugurou terça-feira (17) 
a Central de Telemedicina 
em AVC que, por enquanto, 
atende o Hospital Municipal 
de Urgências (HMU).

Com o início deste serviço 
pioneiro, o HMPB passa a ser 
referência no município para 
este tipo de assistência. A te-
lemedicina vai permitir que o 
médico do HMU possa obter 
a segunda opinião formativa 
da equipe de neurologia do 
HMPB, fornecendo suporte 
às tomadas de decisão 24 ho-
ras por dia, no atendimento 
de casos neurológicos, espe-
cialmente, nas ocorrências 
de AVC isquêmico.

O contato é feito por meio 
da estação de telemedicina 
que, além de transmitir as 
imagens da tomografia do 
paciente para avaliação do 
especialista, ainda possibi-
lita a realização do exame 
neurológico à distância. De 

O 5º Salão do Livro de 
Guarulhos está literalmente 
"bombando" no Adamastor 
Centro (avenida Monteiro Lo-
bato, 734 - Macedo), com par-
ticipação massiva do público 
e muitas atrações especiais.

Hoje (20), às  20, no espaço 
Antônio Cândido, um dos 
maiores expoentes do cartu-
nismo nacional , Laerte, par-
ticipa de um bate-papo com 
o público. Ainda no mesmo 
espaço, a partir das 8h30, tem  
atividade com a escritora e 
ilustradora Lara Gomes, ; e 
às 17h30  é a vez de Francisco 
Alambert abordando "Mário 
Pedrosa hoje".

Já no Auditório Manoel de 
Barros, às 9h e 10h30 tem 
oficina de cordel com Marco 
Haurélio e Nereuda Longo-

A CentrAl de telemediCinA vAi permitir A Conexão permAnente entre As equipes de neurologiA de diferentes unidAdes hospitAlAres 
Fotos: Sidnei Barros/PMG
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Salão do Livro vai até o dia 25 com muitas atrações
bardi,; Contação de histórias 
com Rosita Flores. 

No Cine Guimarães, às 9h 
e às 12h passa O pequeno 
príncipe; e às 14h e às 16h o 
filme Meia-noite em Paris. 
Enquanto no Auditório Eva 
Furnari, destaque para a poeta 
Karina Buhr: Desperdiçando 
rima - sobre música e poesia.

Ainda no Espaço dos Escri-
tores Guarulhenses, às 15h 
Luciane Vieira Z e a Viagem na 
literatura e sessão de autógra-
fos; às 17h30 Nelson Natalino 
lança o livro Amores de San-
gue; e às 19h Elmi E. H. Omar 
apresenta Guarulhos - identi-
dade, história e memória.

Acompanhe toda a progra-
mação do V Salão do Livro no 
hotsite: educacao.guarulhos.
sp.gov.br/salaodolivro/2016

acordo com o superintendente 
do HMPB, Ronald Maia Filho, a 
intenção é expandir essa tec-
nologia para outros serviços 
de emergência da cidade nos 
próximos meses. 

Para tanto, ele explicou 
que antes será preciso trei-
nar as equipes. “Além de ca-
pacitar os profissionais de 
saúde, faz parte da iniciativa 
o treinamento da população 

para o reconhecimento dos 
sintomas de um AVC e para 
que possa buscar socorro 
imediato”, disse. 

AVC
O acidente vascular ce-

rebral é uma das maiores 
causas de mortes no País, 
respondendo por cerca de 
90 mil mortes por ano, con-
forme explicou Ronald Fi-
lho. Segundo ele, estudos 

mostram que cerca de 80% 
dos AVCs são isquêmicos; ou 
seja, obstruem a artéria, in-
terrompem o fluxo de sangue 
à determinada área do cére-
bro e interferem nas funções 
neurológicas, com risco de 
sequelas e até óbito.

Para evitar essas situa-
ções, o médico informa que 
é essencial a administração 
venosa do medicamento 

trombolítico para dissolver 
o coágulo, no prazo máxi-
mo de quatro horas e meia 
após o início dos sintomas. 
“Sendo assim, o maior ob-
jetivo deste projeto é a de-
mocratização do protocolo 
de atendimento ao AVC que, 
assim, pode chegar a uma 
boa parcela da população, 
poupando vidas e evitando 
sequelas”, falou Ronald.
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Breves
Capacitação de 

servidores

Campanha do 
Agasalho em ação

A Prefeitura está com pré-
-inscrições abertas para servi-
dores interessados em parti-
cipar de cursos do Programa 
de Capacitação do Servidor 
e da Servidora. Ao todo, são 
oferecidos sete cursos: Intro-
dução ao Geoprocessamen-
to (6h/aula), Atendimento 
ao Público (20h/aula), Atos 
Administrativos e Redação 
Oficial (9h/aula), Gestão Do-
cumental e a Lei de Acesso à 
informação (16h/aula), Ges-
tão de Conflitos (20h/aula), 
História de Guarulhos (16h/
aula) e Técnicas de Comuni-
cação e Expressão Oral (16h/
aula). Os prazos de inscrição 
variam e elas devem ser feitas 
no Portal do Servidor. Mais 
informações podem ser obti-
das pelo endereço eletrônico 
modernizacaoadmguaru-
lhos@gmail.com

A Coordenadoria do Fundo 
Social de Solidariedade, em 
parceria com o Tiro de Guer-
ra (TG), realiza neste fim de 
semana  uma forte ação para 
a Campanha do Agasalho no 
Parque Cecap. No sábado (21), 
haverá panfletagem em todos 
os 1.800 apartamentos, infor-
mando sobre o recolhimento 
das doações no domingo (22). 

Ao todo, participam da 
ação 100 atiradores do TG, 
além da equipe de funcioná-
rios do Fundo Social. Os aga-
salhos doados são destinados 
às pessoas em situação de rua 
e parte fica reservado para a 
Defesa Civil, para ser usado 
em caso de emergência. As 
doações para a Campanha do 
Agasalho podem ser feitas du-
rante todo ano. Mais informa-
ções pelo telefone 2409-8612 / 
2408-3153 – Galpão Solidário.

 Foto: Jair Malavazi/PMG

Campeonato amador de skate da cidade
movimenta quadra na Vila Tijuco

O Movimento Unificado de Skatistas de Guarulhos (Musg) realizou mais uma 
edição do campeonato amador Brahma Street Contest. O evento teve apoio da 
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e aconteceu na quadra 
localizada ao lado do ginásio Bonifácio Cardoso, na rua São Paulo, Vila Tijuco. 
Os três primeiros colocados de cada categoria foram presenteados com peças 
para skate, como shapes, rodas, entre outras. Participaram 180 skatistas nas 
categorias iniciante (até 10 anos), mirim (11 a 14 anos), amador e feminino.

Prefeitura anuncia programa de 
moradia popular para servidores

Os servidores públicos 
municipais de Guarulhos 
terão a oportunidade de ter 
sua casa própria. Segundo 
a Prefeitura, o lançamento 
do conjunto habitacional 
no Jardim Santa Lídia vai 
beneficiar os funcionários 
com renda familiar mensal 
entre R$ 1,8 mil e R$ 6,5 mil. 
Contudo, somente podem se 
inscrever aqueles que ainda 
não possuam imóvel. 

As inscrições para concor-
rer a uma das 1.026 unidades 
habitacionais começaram 
nesta quarta-feira (18). Os 
apartamentos serão cons-
truídos em um terreno na 
estrada do Elenco e contarão 
com 48 metros quadrados de 
área construída. O prazo é de 
15 meses para a conclusão do 
empreendimento. O projeto já 
foi aprovado pela CEF.

O cadastro já pode ser efe-
tuado pela internet no Portal 
do Servidor, no site da Prefei-
tura (www.guarulhos.sp.gov.
br), e a análise será feita pela 
Caixa Econômica Federal 
(CEF), pois a construção das 
unidades será por intermédio 
do programa federal Minha 
Casa, Minha Vida.

Sorteios
A Prefeitura realiza nes-

te domingo (22),  às 14h, 

A oportunidAde é ofereCidA pelo progrAmA minhA CAsA, minhA vidA e são 1.026 unidAdes de 48 m²
Foto: Aparício Reis/PMG

no Estádio do Flamengo 
(rua Bezerra de Menezes, 
250 - Jd. Tranquilidade), o 
sorteio de 1.786 moradias 
destinadas a beneficiários 
do Programa Minha Casa, 
Minha Vida. Participam do 
sorteio 2.804 beneficiários 
que concorrem a unidades 
no Condomínio Nelson Ro-
drigues (215), e Residen-

ciais Alta Vista (167), Dunas 
(345), Brisas (219) e Parque 
das Aldeias (840).

Outras 320 unidades estão 
em processo de sorteio pela 
extração da Loteria Federal. 
Um deles aconteceu na quar-
ta-feira (18) e o outro será 
amanhã (21). Essas moradias 
também são do Condomínio 
Nelson Rodrigues (38), Resi-

denciais Alta Vista (30), Du-
nas (62), Brisas (39) e Parque 
das Aldeias (151).

A relação dos beneficiá-
rios e o número para sorteio 
estão disponíveis para con-
sulta na sede da Secretaria 
de Habitação (av. Otávio Bra-
ga de Mesquita, 1.191, Vila 
Fátima), bem como afixada 
em lugar público. 

O programa é voltado para servidores com renda familiar mensal entre R$ 1,8 mil e R$ 6,5 mil

Ana Cláudia participa da passagem do fogo olímpico pela cidade

Seis vezes consecutivas 
campeã da Corrida do Batom 
de Guarulhos, além de  outras 
tantas provas dentro e fora 
da cidade, a atleta Ana Cláu-
dia Emperador será uma das 
condutoras da Tocha Olím-
pica em sua passagem pela 
cidade, no dia 23 de julho. 

Segundo ela, ao receber o 
convite não conteve a emo-
ção. “Quando recebi o e-mail, 
eu chorei”, revela. Ao todo, a 
pira olímpica passará pela ci-
dade em uma trajeto de 10,4 
quilômetros. No percurso, 
52 pessoas levarão a Tocha, 
cada um por um trecho de 
200 m.  “Serão os 200 m 
mais lentos de minha vida”, 
brinca a atleta, acostumada 
a provas de longa distância, 
incluindo ultramaratonas.

Foto: William Benício/PMG

Atleta da cidade vai conduzir a tocha olímpica
O trajeto pelo município 

tem uma pausa no Bosque 
Maia, onde haverá um evento 
com diversas modalidades 
esportivas. “Gostaria muito 
de conduzir a tocha próximo 
ao Bosque Maia. Ali está a 
minha vida. Treino todo dia 
lá”, torce Ana Cláudia.

A rotina da atleta inclui 
seis treinos semanais de ma-
nhã no Bosque, “chova ou 
faça frio”, conforme frisa a 
competidora. A dedicação lhe 
rendeu inúmeras medalhas, 
expostas ao lado de muitos 
troféus em sua residência. 

A corrida faz parte de seu 
dia a dia. Sua rotina começa 
às 5h, levando os três filhos 
à escola. Além dos treinos 
diários e das provas, encontra 
tempo ainda para atuar como 

voluntária em projetos sociais 
envolvendo crianças. 

Com isso, a participação na 
condução da Tocha não é só 
resultado de seus feitos como 
atleta, mas também como cida-
dã. Ela dedica tempo e atenção 
a ensinar Iniciação ao Atletis-
mo e Resgate de Brincadeiras 
de Rua pelo projeto Acreditar, 
do Colégio Nª Sra. das Do-
res, que envolve cerca de 140 
crianças da comunidade São 
Rafael. Outro projeto é feito 
para crianças no Bosque Maia. 

Paixão instantânea
Natural de Caçapava, no 

interior paulista, Ana chegou a 
Guarulhos há 22 anos. Sua ini-
ciação como atleta começou há 
17 anos, quando o objetivo era 
apenas a busca por qualidade 
de vida. “Queria emagrecer, 

como toda mulher. Mas acabei 
me apaixonando”, lembra. 

Formada em Nutrição, ela 
buscou mais conhecimento 
para sua vida de atleta. “Re-
solvi fazer também faculda-
de de Educação Física, para 
vivenciar essa experiência 

de maneira integral”, afirma. 
Segundo Ana, a junção des-
ses conhecimentos a ajuda 
enquanto atleta na medida 
em que possui subsídios para 
discutir melhor sua prepa-
ração para as provas com os 
treinadores. 
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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!


