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Oficinas gratuitas
são boas opções de
férias em parques
Foto: Silvio Siqueira/PMG

Gincana rende mais
de 5 mil peças para
Campanha do Agasalho

www.guarulhos.sp.gov.br

Ginástica artística e
handebol brilham
nos Jogos Regionais
Foto: Fernando Minoro/SE
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Fácil Empresarial
atende no Pimentas
nesta quarta e quinta
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Viaduto Cidade de Guarulhos
ganha moderno paisagismo
Inaugurado há um ano pela Prefeitura, o Viaduto Cidade de Guarulhos
acaba de ganhar novos motivos para se consolidar como cartão-postal
do município e atrair mais visitantes. Nesta quarta-feira (13), o empreendimento ganhará um complexo e moderno projeto de paisagismo, que
inclui espelhos d’água, lagos para peixes ornamentais, plantas aquáticas,
lixeiras, deck e bancos de madeira plástica reciclada.
Foto: José Luiz/PMG

O paisagismo está espalhado sob os dois lados do viaduto (Via Dutra
e avenida Tancredo Neves) em uma área de 8 mil m2. São 38 espécies de
palmeiras e mais de 50 tipos de arbustos, além de bromélias e plantas
epífitas (que vivem fixadas em rochas, árvores e outras plantas). Realizada
duas vezes por dia, a irrigação é controlada de forma eletromecânica e com
baixo consumo de água.
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Circuito Cultural de Férias
reúne 10 mil participantes

Foto: José Luiz/PMG

O primeiro fim de semana do Circuito Cultural de Férias
teve a adesão de cerca de 10 mil pessoas. A iniciativa das
secretarias de Educação e Cultura oferece lazer, interatividade e diversão para pessoas de todas as idades.
Realizadas aos sábados e domingos, a partir das 9 horas,
as atividades continuam por todo este mês nos CEUs Pimentas, Presidente Dutra, Paraíso-Alvorada, Ponte Alta e Bambi,
além da Escola da Prefeitura G Sebastião Luiz da Fonseca.
A programação inclui contação de histórias, apresentação
teatral, ações do Brincando na Rua, gibiteca, games, dança
de salão, Baile da Melhor Idade e diversão com DJs.

Paisagismo consolida viaduto
estaiado como cartão-postal
LOCAL RECEBEU ESPELHOS-D'ÁGUA, LAGOS PARA PEIXES ORNAMENTAIS, PLANTAS AQUÁTICAS, DECK E BANCOS DE MADEIRA
Inaugurado há um ano pela Prefeitura, o Viaduto Cidade de Guarulhos
acaba de ganhar novos motivos para
se consolidar como cartão-postal do
município e atrair mais visitantes.
Nesta quarta-feira (13), o empreendimento ganhará um complexo e moderno projeto de paisagismo, que inclui
espelhos-d’água, lagos para peixes
ornamentais, plantas aquáticas, lixeiras, deck e bancos de madeira plástica
reciclada.
O paisagismo está espalhado sob
os dois lados do viaduto (Via Dutra e
avenida Tancredo Neves) em uma área
de 8 mil m2. São 38 espécies de palmeiras e mais de 50 tipos de arbustos,
além de bromélias e plantas epífitas
(que vivem fixadas em rochas, árvores e outras plantas). Realizada duas
vezes por dia, a irrigação é controlada
de forma eletromecânica e com baixo
consumo de água.
Devido ao impacto provocado pelo
tráfego de veículos tanto no viaduto
como no entorno, os espelhos-d’água
receberam revestimento de manta
de borracha natural, o que melhora a
qualidade das águas manejadas e a
impermeabilização do solo. Já o piso
de concreto permitirá a passagem
imediata das águas da chuva para o
subsolo, beneficiando toda vegetação.

Foto: José Luiz/PMG

Obra envolveu as secretarias de Serviços Públicos e Meio Ambiente e beneficiados do Bolsa-Auxílio ao Desempregado

Parques oferecem oficinas
gratuitas durante as férias
As férias escolares começaram
e com elas a programação gratuita
de atividades desenvolvidas nos
parques Chico Mendes (Pimentas) e
City Las Vegas (Vila Rio). Até o fim
deste mês, os interessados poderão
participar de oficinas de tear, crochê, reaproveitamento de tecidos,
pintura facial, pintura em tecido,
dobradura, confecção de chinelos
e tapetes com sacolinhas plásticas,
bijuteria com jornal e revista, trilha
monitorada, curso de contabilidade

ambiental e práticas sustentáveis.
A programação completa das
atividades está disponível no site
www.guarulhos.sp.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelos
telefones 2425-4369 (Chico Mendes)
ou 2458-1666 (City Las Vegas). Os
locais contam com completa infraestrutura para divertir a garotada,
como quadra esportiva, parque infantil, pista de skate, biblioteca,
campo de areia e de futebol.

entre as diversas opções

A Campanha do Agasalho recebeu nesta segunda-feira (11) uma
doação de 5.312 peças da Yamaha.
Os itens foram arrecadados durante uma gincana realizada entre os
funcionários da empresa e incluem
agasalhos, fraldas geriátricas, cobertores e roupas.
O primeiro lugar da "competição"
ficou com a equipe de Planejamento
e Controle de Materiais. Segundo o
diretor de Recursos Humanos, Laerte Rocca Herrero, é prática da em-

presa realizar atividades que visam
estimular a solidariedade, a cidadania, a sustentabilidade e o vínculo
com a comunidade local.
Coordenada pelo Fundo Social de
Solidariedade, a campanha foi lançada em maio e já arrecadou 264.023
mil peças. Apesar do bom resultado, dois produtos bastante procurados pelas entidades assistidas
pelo órgão, como fraldas geriátricas
e cobertores, estão necessitando de
mais doações.
Foto: José Luiz/PMG
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Aulas de crochê estão

Empresa doa 5 mil peças à
Campanha do Agasalho

Itens foram obtidos em
gincana dos funcionários
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Trabalho entrega certificado
a mais 550 alunos do POJ

A Secretaria do Trabalho realizou na sexta-feira (8), no
Adamastor Centro, solenidade de formatura de mais 550
alunos do Programa Oportunidade ao Jovem (POJ), que
beneficia jovens de 16 a 21 anos.
O programa tem duração de um ano e oferece bolsa de
R$ 120 mensais, vale-transporte, lanche, seguro de vida
e material didático. Todos os cursos são realizados com a
participação de servidores voluntários, que passam seus
conhecimentos técnicos aos alunos.
Nesta terça-feira (12), serão iniciados novos cursos para
outros 750 jovens.
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Foto: Silvio Siqueira/PMG

Guarulhos marca presença em
Salão do Turismo no Anhembi
CIDADE QUER MOSTRAR ATRATIVOS E POTENCIALIDADES NOS SEGMENTOS CORPORATIVO E ECOLÓGICO DURANTE EVENTO
Guarulhos marcará presença no 6º
Salão do Turismo – Roteiros do Brasil,
que acontece de quarta-feira (13) a
domingo (17) no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. A
cidade estará no estande da região
Sudeste e aparecerá como integrante
de dois circuitos turísticos: Entre Serras e Águas e o das Nascentes, que
englobam municípios da Cantareira e
do Alto Tietê.
Representada pelo Departamento
de Turismo – órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico
–, a Prefeitura acredita que o evento
é uma excelente oportunidade para
Guarulhos mostrar seus atrativos e
potencialidades nos segmentos corporativo e ecológico, cujo projeto é
desenvolvido na região do Cabuçu.
Salão do Turismo
Promovido pelo Governo Federal,
por meio do Ministério do Turismo,
o Salão representa uma boa oportunidade para quem deseja conhecer
diversos roteiros, além de adquirir
pacotes, produtos e serviços turísticos. Haverá ainda palestras, debates e
apresentações artísticas de diferentes
regiões do país.
Mais informações podem ser obtidas no site www.salao.turismo.gov.
br. O Salão funcionará das 14h às 21h
(quarta a sexta-feira); das 11h às 22h
(sábado) e das 11h às 20h (domingo).

Foto: Divulgação

Salão é uma boa opção para quem deseja conhecer roteiros, além de adquirir pacotes, produtos e serviços turísticos

Pimentas recebe edição do
Fácil Empresarial Itinerante
Trabalhadores informais que residem ou atuam na região do Pimentas têm uma grande oportunidade para regularizar sua situação.
Nesta quarta e quinta-feira (13 e
14), o Fácil Empresarial Itinerante montará sua tenda na altura do
número 3.506 da avenida Juscelino
Kubitschek. O atendimento será
das 9 às 17 horas.
Na oportunidade, uma equipe de
consultores e técnicos estará disponível para orientar, capacitar e tirar
dúvidas de profissionais autônomos
com faturamento anual de até R$
36 mil, além de cadastrar, atualizar
documentos e emitir protocolos. O
objetivo é tirar da informalidade os
microempreendedores, de modo a
melhorar sua atuação e garantir benefícios como auxílio-doença e apo-

sentadoria.
Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a iniciativa possibilita que o trabalhador obtenha licença de funcionamento em
cerca de 30 minutos. Lançado em junho de 2010, o serviço já prestou 600
atendimentos.
Nesta edição, o projeto conta com
a parceria da Associação Comercial e
Empresarial de Guarulhos (ACE Guarulhos). A partir de setembro, o serviço será realizado em conjunto com
o escritório regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae).

Equipe de consultores orienta, tira
dúvidas e capacita os autônomos

Foto: Márcio Lino/PMG
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Guarulhos já conquistou 41
medalhas nos Jogos Regionais
ATÉ O MOMENTO A CIDADE CONTA COM 89 PONTOS NA COMPETIÇÃO, QUE VAI ATÉ SÁBADO EM PINDAMONHAGABA
Guarulhos terminou esta segunda-feira (11) em terceiro lugar na
55ª edição dos Jogos Regionais, que
acontece até sábado (16) em Pindamonhangaba. A cidade já conquistou
89 pontos e 41 medalhas, sendo 16 de
ouro, 11 de prata e 14 de bronze.
Do total de medalhas, 39 foram
obtidas neste fim de semana e ontem, com destaque para as equipes
de ginástica artística, handebol e
vôlei (masculino e feminino), além
do atletismo para pessoas com deficiência (PCD).
Com três medalhas de ouro na ginástica artística feminina até 14 anos,
o destaque foi Nicole Barbosa, que se
sagrou campeã no salto e nas paralelas, além de ficar em primeiro lugar
na classificação individual geral.
Entre os garotos que competiram
na categoria até 16 anos, Gabriel da
Silva garantiu ouro nas provas de
solo e cavalo com alças. Os meninos
e as meninas da ginástica conquistaram também o primeiro lugar na
classificação geral por equipes.
Nas modalidades PCD, Silvana
Santos Ferreira e Vanderson Alves
da Silva ficaram com o ouro no lançamento de disco e no arremesso de
peso para cadeirantes. José Leal da
Silva sagrou-se campeão dos 100 metros rasos para cadeirantes, e Cristiano Pacheco conquistou o ouro no arremesso de peso para cadeirantes.

Foto: Fernando Minoru/SE

A equipe masculina de handebol fez bonito nesta segunda-feira (11) ao conquistar o ouro contra São José dos Campos

Som no Centro

–

Quem passar pelo calçadão da rua Dom Pedro II
nesta quarta-feira (13), por volta das 12h, poderá curtir uma apresentação da banda guarulhense Vento Terral. A exibição faz parte do projeto Intervalo Cultural.
Formado por Rodrigo Alarcon (vocal), Zachi (guitarra), Vinicius Mancini (violão) e
Neto (bateria), o grupo apresenta uma música suingada com influências que passeiam entre o soul e o rock. A banda – que foi contemplada pelo FunCultura (Fundo
Municipal de Cultura) em 2009 – gravou em 2010 o CD “Em Movimento”, além de
realizar shows nos teatros Padre Bento, Adamastor Centro e Adamastor Pimentas.

Foto: Divulgação

