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A Prefeitura preparou uma série de atividades ao longo do mês de 
dezembro para celebrar os 454 anos de Guarulhos. As atividades se 
estendem por diversas áreas. Entre os presente para os municípes, 

Prefeitura apresenta novos ônibus 
BRTs que circularão em 2015

2º Troféu Centenários homenageia 
moradores com mais de 100 anos

neste mês tem início as obras da futura unidade do Sesc da cidade; já 
a praça Santos Dumont, na Vila Galvão, terá um novo avião exposto à 
visitação. Veja a programação completa nesta edição.                             Pág. 2
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Cidade celebra 454º aniversário 
e mais um ano de conquistas
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Nomeado pelo 
governo estadual, 
Heitor Maurício de 
Oliveira governou 

de 1945 a 1947

Você Sabia? Foto: José Luiz/PMG Foto: José Luiz/PMG

Veículos com tecnologia BRT têm portas dos dois lados e podem transportar 160 passageiros

Festa celebra aniversário de um ano 
do Restaurante Popular do Taboão

Segunda terá show com Orquestra 
Jovem e Cia. de Danças Clássicas

Novos ônibus articulados vão oferecer mais conforto e rapidez

Guarulhos comemora 454 anos
com programação o mês todo

 A festA começA com A expo orquídeAs, hoje, às 19h, no Bosque mAiA; Ao longo do mês de dezemBro hAverá vAriAdAs AtrAções

Inaugurado em setembro deste ano, o Orquidário de Guarulhos tem entre seus objetivos proteger e ser espaço de pesquisa da espécie

Foto: Márcio Lino/PMG

Foto: Fabio Nunes Teixeira/PMG Foto: Sidnei Barros/PMGFoto: Divulgação

O Restaurante Popular Josué de Castro, no Taboão, comemorou um 
ano de funcionamento com um festa realizada na última terça-feira, 
dia 2. Desde sua inauguração, já serviu mais de 500 mil refeições. Com 
capacidade para servir 3 mil pratos de comida por dia, o equipamento é 
o maior do gênero na cidade. A festa de comemoração teve um cardápio 
especial, com feijoada e atrações musicais. A cidade ainda dispõe de 
outros dois restaurantes populares, em Cumbica  e no Macedo. 

A Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos e a Cia. Brasileira de Dan-
ças Clássicas voltam ao palco do Teatro Adamastor (avenida Monteiro 
Lobato, 734) na segunda-feira (8),a  partir das 20 horas, para uma apre-
sentação em homenagem aos 454 anos de Guarulhos. O espetáculo será a 
Sinfonia Fantástica, de Berlioz, compositor francês que viveu na metade 
do século XIX. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos na 
bilheteria do teatro meia hora antes do início da apresentação.
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Breves
Kits da 6ª Corrida 

de Guarulhos

Árvore de Natal 
do Bosque Maia

Isenção fiscal 
para empresas

Último dia do 
Fácil Móvel

morAdores com mAis de 100 Anos receBerão troféu e umA grAnde festA reAlizAdA no tABoão

A Prefeitura está instalando 
a decoração natalina que irá 
embelezar a cidade, em espe-
cial o clássico cartão postal  de 
Guarulhos: o Bosque Maia. O 
local, um dos mais visitados nes-
ta época, ganhará a tradicional 
árvore de Natal, a casinha do 
Papai Noel e o presépio mon-
tado numa balsa flutuante no 
lago. Mas há novidades: além 
de mais alta - com cerca de 40 
metros -, a árvore terá proje-
ções de imagens natalinas em 
3D por cinco minutos, a cada 
meia hora, acompanhadas de 
melodias natalinas.  

 A Prefeitura entregou na 
quarta-feira (3) as homolo-
gações que dão isenção fiscal 
do Imposto Predial Territorial 
Urbano (IPTU) e ISS (Imposto 
Sobre Serviços) a indústrias do 
município. Ao todo, 6 empre-
sas ganharam direito ao bene-
fício e outras 63 receberam a 
renovação dos que já estavam 
em andamento. A iniciativa, 
criada pela Lei 5.428/99, dá 
isenção para indústrias insta-
ladas na cidade e requer con-
trapartidas como manutenção 
do número de empregados em 
seu quadro funcional.

O Fácil Móvel atende em 
Bonsucesso até este sábado, 
dia 6, com o seguinte horá-
rio: até sexta-feira, das 10 às 
18 horas e, sábado, das 9 às 
13 horas. Desde o dia 24 de 
novembro, a unidade está 
instalada na rua Santa Rita 
com a avenida Armando Bei, 
oferecendo mais de 700 ser-
viços da Prefeitura e do Saae 
como atualização de cadastro, 
segunda via de conta de água, 
certidão negativa de tributos, 
segunda via de IPTU, protoco-
lo de solicitação de serviços, 
entre outros.

A festa de 2014 será no Restaurante Popular do Taboão; no detalhe, Benedita da Silva ,aos 100 anos

Homenagem a centenários 
da cidade será neste sábado

Em sua segunda edição, 
o Troféu Centenário vai ho-
menagear os moradores de 
Guarulhos com mais de 100 
anos de vida. A festa será neste 
sábado, dia 6, no Restaurante 
Popular do Taboão (rua Adol-
fo Noronha, s/n – Taboão), a 
partir das 17h. O evento terá 
dois shows com artistas da Jo-
vem Guarda: os cantores Cyro 
Aguiar e Angelo Máximo. 

Moradora do bairro Para-
venti há quatro décadas, Bene-
dita da Silva é uma das pessoas 
que passaram a fazer parte 
desse seleto grupo dos cente-
nários a partir deste ano. Pau-
lista da cidade de Tapiratiba, 
ela completou 100 anos dia 25 
de junho. E ainda dispõe de boa 
saúde e disposição para fazer o 
que gosta: estar com a família, 
os amigos, participar de festas, 
cantar e se divertir muito. 

Amante de música, Be-
nedita já compôs algumas 
canções. Entre elas, uma no 
estilo sertanejo na qual con-
ta um pouco do que viveu no 
interior de São Paulo, e da 
saudade dos pais.

Antes de vir para Guaru-
lhos, Benedita morou na capi-
tal paulista, onde chegou com 
o marido na década de 1940 e 
acompanhou grande parte do 

O aniversário de 454 anos 
de Guarulhos traz uma série 
de atividades para celebrar 
mais um ano de conquistas 
para a cidade e seus mora-
dores. As atividades se es-
tendem durante todo o mês 
e envolvem diversas áreas, 
como educação, moradia, 
lazer, esporte e infraestru-
tura, entre outras.

A segunda-feira, dia do ani-
versário, será marcada pelo 
concerto da Orquestra Jovem 
Municipal de Guarulhos e 
da Cia. Brasileira de Danças 
Clássicas, no Adamastor Cen-
tro (veja matéria na página 3).

Na área de esportes e lazer, 
está previsto para este mês 
a entrega de um campo de 
futebol no Jardim Álamo; a 
cobertura da quadra do Ponte 
Alta; a entrega dos ginásios 
de esporte do Santa Lídia, do 
Uirapuru, do Paraventi/ Co-
caia; e entrega das academias 
populares no Jardim Triunfo, 
Orobó, Presidente Dutra, San-
tos Dumont e Jardim Cumbica.

Também em dezembro, 
serão concluídas as primeiras 
fases do parque Vila Nova 
Artigas, do Cecap, e da revi-
talização do Parque da Trans-
guarulhense. No Bosque Maia, 
será realizada a partir desta 

A Prefeitura apresentou 
nesta quinta-feira, dia 4, os 
novos ônibus articulados, 
com tecnologia BRT (Bus Ra-
pid Trafic), que começarão 
a circular pelo município no 
início de 2015. Os veículos 
têm capacidade para trans-
portar até 160 passageiros e 
serão utilizados inicialmente 
na linha 453 – Terminal São 
João/Centro - via Tiradentes.

A aquisição dos 20 novos 
ônibus articulados contempla 
mais uma etapa do processo 
de modernização e reestru-
turação do transporte público 
no município. O modelo ad-
quirido é um articulado com 
carroceria Marcopolo Viale 
BRT, de 19 metros, suspensão 
pneumática, freios ABS, câm-
bio Voith de quatro velocida-
des com retarder incorporado.   

Os ônibus entregues dis-

desenvolvimento da metrópo-
le, a quarta maior do planeta. 
Antes, porém, já havia ficado 
na cidade, trabalhando como 
doméstica na casa dos mes-
mos patrões que a empre-
gavam no interior. “Quando 
chegamos a Guarulhos, tudo 
aqui em volta era mato. Água 
encanada não tinha, havia 
um poço no quintal e uma 
bomba; quase não tinha casa”, 
afirma, lembrando-se de como 

sexta-feira (5) a Expo Orquí-
dea, no Orquidário Municipal.
Educação e segurança estão 
na programação: serão entre-
gues à população, 45 veiculos 
(14 micro-ônibus, 15 rondas 
escolares e 16 viaturas). A 
cidade ganhará ainda escolas 

encontrou o bairro quando ao 
chegar ao município. 

Benedita mantém uma 
vida ativa, viaja para casa de 
parentes e amigos. Sua rotina 
inclui levantar cedo, por volta 
das 8h, e dormir relativamen-
te tarde, raramente antes da 
meia-noite. Como gosta de 
cozinhar, assiste a programas 
de culinária.  

Aumento da longevidade
Apesar de que, chegar 

reformadas e ampliadas, en-
tre as quais, as EPGs Evanira 
Vieira Romão, Perseu Abramo 
Mônica Moredo, Procópio 
Ferreira, Tarsila do Amaral e 
Chico Mendes. 

No setor habitacional, ha-
verá o sorteio de moradias 

aos 100 anos continue sen-
do um fenômeno, talvez em 
um futuro breve seja um 
pouco mais comum. A lon-
gevidade do brasileiro tem 
aumentado bastante nas úl-
timas décadas. Atualmente, 
a expectativa de vida é 25 
anos maior que na década 
de 1960. E hoje o número 
de brasileiros acima de 65 
anos é três vezes maior que 
cinco décadas atrás. 

O complexo, em área de 30 mil 
m2, terá ginásio de esportes, 

biblioteca, consultório odonto-
lógico, entre outros espaços

Cidade vai ganhar uma unidade do Sesc na Vila Barros
As obras da futura unida-

de do Sesc em Guarulhos te-
rão início na segunda-feira, 
dia 8, aniversário da cidade. 
O anúncio foi feito na quar-
ta-feira (3), durante reunião 
entre representantes da 
entidade e da Prefeitura, no 
Paço Municipal.

O complexo cultural e 
esportivo ficará localizado 
na Vila Barros, em área de 
30 mil m². O equipamento 
vai dispor de área para gi-
násio de esportes, campo de 
futebol, piscina aquecida e 
coberta, piscinas externas, 
biblioteca, centro de forma-
ção musical, garagem, espa-
ço infantil e consultórios 
odontológicos. A previsão 
para a conclusão da obra é 
de 40 meses.

A unidade de Guarulhos 
será a primeira edificação do 

Sesc no Estado a obter a certi-
ficação Leed, um selo de sus-
tentabilidade, o que significa 
que o projeto arquitetônico 
atende a uma série de espe-
cificações que contemplam 
questões como economia de 
energia, reaproveitamento 

do programa Minha Casa, 
Minha Vida para idosos e 
pessoas com deficiência, 
amanhã, dia 6, a partir das 9h, 
no Adamastor Centro. Neste 
mês, haverá ainda a recepção 
de outras 700  famílias con-
templadas no programa. 

A entrega dos kits para 
os inscritos nas provas de 5 e 
10K da 6ª Corrida Internacio-
nal Cidade de Guarulhos, no 
domingo (7), ocorrerá neste 
sábado (6). A retirada deverá 
ser feita entre 9 e 18 horas, 
na tenda multiuso do Bosque 
Maia (av. Paulo Faccini, s/nº). 
É necessário apresentar docu-
mento de identificação com 
foto e o comprovante de ins-
crição. Para retirar para outras 
pessoas, deve-se apresentar 
os respectivos documentos e 
comprovantes de inscrição.

Outra novidade é a instala-
ção de um avião como monu-
mento na praça Santos Dumont, 
na Vila Galvão. A aeronave foi 
cedida pela Força Aérea, 38 
anos após o modelo que havia 
no local ter sido requisitado 
para o museu da Aeronáutica. 

põem de portas dos dois 
lados e são adaptados aos 
deficientes físicos e porta-
dores e mobilidade reduzida. 
Cada veículo tem capacidade 
para160 passageiros.

Com a incorporação desses 
ônibus à frota, serão 18.500 
passageiros beneficiados dia-
riamente na linha 453. Além 
disso, como 95% dos usuários 
das linhas 450 e 452 têm 
como destino final o Centro 
de Guarulhos, eles também 
poderão usufruir do conforto 
e agilidade dos BRT’s.

A Prefeitura está finalizan-
do os trabalhos de adequação 
da parte geométrica de algu-
mas vias do trajeto da linha 
453 para que a população 
possa se beneficiar de toda 
a capacidade proporcionada 
pelo BRT em termos de con-
forto, rapidez e segurança.

de água, áreas permeáveis, 
utilização de materiais e 
procedimentos que não pro-
voquem impacto ambiental, 
entre outros. Criada há mais 
de uma década nos Estados 
Unidos, a certificação Leed é 
considerado o principal selo 

para edificações do Brasil.
O projeto para a obra tam-

bém foi o primeiro feito pelo 
Sesc por meio de concurso 
de arquitetos. O ganhador 
foi a proposta enviada pelos 
arquitetos Renato Dal Pian 
e Lilian de Almeida Dal Pian.
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