
A Prefeitura entregou nesta quinta-feira (3) o Centro Integrado de Ati-
vidades Desportivas (Ciad) da Vila Carioca. No espaço serão oferecidas ati-
vidades esportivas e de lazer voltadas às pessoas de todas as faixas etárias, 
como ginástica, jogos, dança, além de salas de acupuntura e avaliação física.

Prefeitura entrega Ciad e praça 
revitalizada na Vila Carioca
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Junto com o Ciad, foi entregue a praça Vereador Elísio de Oliveira Neves, 
no entorno, que foi totalmente revitalizada e ganhou pista de caminhada 
maior, academia popular, rampas para facilitar o acesso dos usuários e novo 
mobiliário. O conjunto vai oferecer à população mais qualidade de vida.    Pág. 2
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Duas unidades de atendimento 
social para o Sítio dos Morros

Abastecimento: Saae já pode 
comercializar água de reúso

Foto: Fabio Nunes Teixeira/PMG
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Vila Carioca ganha centro 
esportivo e praça revitalizada

Ciad vai abrigar atividades Como jogos, ginástiCa e dança, além de área no entorno Com aCademia popular

A Prefeitura entregou nesta 
quinta-feira (3) o Centro Integrado 
de Atividades Desportivas (Ciad) 
da Vila Carioca.

No prédio que abriga o espaço 
serão oferecidas atividades espor-
tivas e de lazer voltadas a pessoas 
de todas as faixas etárias, como 
ginástica, jogos e dança. Também 
haverá serviços como o de acu-
puntura e sala de avaliação física,  
o que deverá proporcionar à popu-
lação dessa região mais qualidade 
de vida. 

Junto com o Ciad foi entregue a 
praça Vereador Elísio de Oliveira 
Neves, no entorno, que foi total-
mente revitalizada e ganhou pista 
de caminhada maior, academia po-
pular, rampas para facilitar o acesso 
dos usuários e novo mobiliário.

Antes da intervenção feita 
pela Prefeitura, o local  não ofe-
recia plenas condições de uso, o 
que afastava os moradores desse 
espaço público.

Com a reforma da praça, que 
receberá uma série de ativida-
des permanentes, toda a região 
ficou mais bonita e segura e 
deverá ser motivo para que a 
população usufrua não só das 
atividades do Ciad, mas de todos 
os equipamentos disponíveis na 
praça Vereador Elísio de Oliveira 
Neves, agora revitalizada.

O Conselho 
de Defesa do 

Meio Ambiente 
(Condema) foi 

criado em 15 de 
julho de 1980

Você Sabia? Programação de férias da Cidade Mirim 
Ayrton Senna vai até o dia 19 de julho

Foto: Sidnei Barros/PMG
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O Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto (Saae) de Gua-
rulhos, autarquia municipal 
responsável pela presta-
ção de serviços de abaste-
cimento de água e de coleta 
e tratamento de esgoto, já 
pode oferecer água de reúso 
proveniente de Estações de 
Tratamento de Esgoto (ETEs).

A água de reúso serve 
para resfriamento de má-
quinas e equipamentos, la-
vagem de veículos e rega 
de plantas, entre outras 
finalidades. Com a aplicação 
da água de reúso para outros 
fins que não seja o consumo 
humano, a tendência é de 
que a demanda da indústria 
por esse insumo se reduza 
e aumente a oferta de água 
potável à população. 

Inicialmente, o produto 
de reúso será proveniente 
na ETE São João. Em seguida, 

Saae de Guarulhos já pode oferecer água de reúso para a indústria

O Projeto Férias, da Escola Pública de Trânsito (EPT), começou na quin-
ta-feira (3) e vai até o dia 19 de julho, na Cidade Mirim Ayrton Senna da 
Silva (Parque Fracalanza, na rua Joaquim Miranda, 471, Vila Augusta). 
As atividades são gratuitas e destinam-se às crianças de 3 a 10 anos de 
idade, em dois horários: das 10h30 às 12h e das 13h às 14h30. Para par-
ticipar basta comparecer ao local em um dos dois horários disponíveis. 
Mais informações: 2414-2050 e 2425-1743 ou www.guarulhos.sp.gov.br.

Com a reforma, espaço público ficou mais agradável e atraente, especialmente para quem busca melhor qualidade de vida

Fotos: Fabio Nunes Teixeira/PMG

será fornecido também por 
meio da ETE Bonsucesso e, 
futuramente, pela ETE Vár-
zea do Palácio, inaugurada 
na última segunda-feira (30).

Vale lembrar que essa é 
uma alternativa importante, 
uma vez que Guarulhos tem 
1,3 milhão de moradores e 
está localizada numa região 
de rios com pouca água, por 
isso é obrigada a comprar por 
atacado 87% de sua água da 
Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp), por meio dos 
Sistemas Cantareira (62%) 
e Alto Tietê (25%); os outros 
13% equivalem à produção 
própria do município

Legislação
O Decreto Municipal nº 

31.973, que dispõe sobre “Fi-
xação das tarifas cobradas 
pela prestação dos serviços 
de fornecimento de água 

de reúso do Saae de Guaru-
lhos”, foi publicado no Diário 
Oficial do Município nesta 
terça-feira, dia 1º.

Ainda nesta semana, será 
disponibilizado no site do 
Saae o cadastro que deverá 
ser preenchido pelos inte-
ressados. O metro cúbico de 

água de reúso custará R$ 
0,99; caso o transporte seja 
feito pelo Saae, será cobrado 
mais R$ 4,83 por quilômetro 
rodado (exemplo: um metro 
cúbico de água de reúso mais 
o serviço de transporte desse 
produto por uma distância 
total de um quilômetro ida 

e volta custará R$ 5,82). O 
transporte também poderá 
ser feito pelo consumidor, 
desde que cumpridas as re-
gras previstas no artigo 4º do 
Decreto Municipal. Para mais 
informações acesse: (http://
www.guarulhos.sp.gov.br/
uploads/pdf/362979899.pdf).

O fornecimento de água 
de reúso para fins industriais 
deverá proporcionar aumento 

da oferta de água potável 
para a população

Serviço: Centro Integrado 
de Atividades Desporti-
vas (Ciad). Rua Dr. Irineu 
Ansano Baceli, s/ nº, Vila 
Carioca (região do Picanço)
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Breves

Miss e Mister 
Melhor Idade

I Festival de 
Pastel de Feira

As duas novas unidades de atendimento social têm capacidade de atender até 5 mil famílias

Região do Sítio dos Morros 
já conta com Cras e Creas

A região do Sítio dos Mor-
ros e Jardim Adriana ganhou 
na úlitma quarta-feira (2) 
dois novos equipamentos 
com capacidade para aten-
der até cinco mil famílias em 
programas sociais oferecidos 
pela Prefeitura.

O prédio, localizado na 
esquina das ruas Nicolau 
Falcci e Samuel Libório de 
Ávila, vai abrigar um Centro 
de Referência da Assistência 
Social (Cras) e um Centro de 
Referência Especializado da 
Assitência Social (Creas). 

 A partir de agora, Guarulhos 
terá 12 unidades do Cras na 
cidade. O equipamento oferece 
serviços de proteção básica, 
com ações voltadas ao fortale-
cimento de vínculos familiares, 
atendimento a famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social, além de desenvolver 
programas em parceria com o 
Governo Federal, como o Busca 
Ativa e o Bolsa-Família, entre 
outras iniciativas.

 Já os Creas atendem pes-
soas que já tiveram seus direi-
tos violados, como vítimas de 
estupro, dependentes de álcool 
e drogas, famílias que não têm 

ao todo, são 12 unidades em guarulhos para atendimento a famílias em programas soCiais

A Prefeitura e o Sindicato 
dos Feirantes vão realizar o I 
Festival de Pastel de Feira na 
próxima segunda-feira, dia 
7, das 11 às 17 horas, na pra-
ça Getúlio Vargas. No fes-
tival, que contará com dez 
barracas de pastel e cinco de 
caldo de cana, pelo  preço 
único  de R$ 3 poderão ser 
degustados vários sabores 
da iguaria que se tornou ve-
dete das feiras livres.  Além 
dos prazeres do paladar, 
estão programadas várias 
atrações culturais. Para mais 
informações, acesse: www.
guarulhos.sp.gov.br

moradia, além de idosos. 
O prédio também abriga-

rá programas e atividades 
para jovens e idosos, como 
aulas de informática, o Pró-
Jovem, além de ser um es-
paço aberto para reuniões e 
encontros da comunidade. 

Rede de atendimento
O Cras do Sítio dos Mor-

ros atenderá a população da 
Vila Rio de Janeiro, a partir 
dos bairros Las Vegas e Vale 
dos Machados; Cocaia, a 
partir da praça do Aviador 
e rua Engenheiro Paulo de 

A Prefeitura lançou na 
quarta-feira (2) o concurso 
Miss e Mister Melhor Idade 
2014. Para se inscrever bas-
ta comparecer ao Centro de 
Referência do Idoso (ave-
nida Salgado Filho, 1.732, 
Santa Mena). É preciso ter 
idade igual ou superior a 
60 anos, informar o número 
do RG e um telefone para 
contato. Em 2013, inscre-
veram-se para o concurso 
35 mulheres e 11 homens. 
Mais informações pelo te-
lefone 2408-3708.

Fronten; Bela Vista, até a 
avenida Martins Fontes. Já 
o Creas receberá moradores 
do Taboão, Cabuçu, Marilena, 
Continental, Santa Emília, 
Vila Rio de Janeiro, Bela Vis-
ta, Bom Clima, Vila Barros, 
Invernada e Vila Fátima
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