
Vistoria na estação Guarulhos-Cecap
Estive com o Governador Geraldo 
Alckmin e  o  Prefe i to  Gut i 
vistoriando as obras da nova 
estação Guarulhos-Cecap da 
Linha 13 – Jade da CPTM, que 
ligará São Paulo ao Aeroporto 
Internacional  André Franco 
Montoro, na cidade de Guarulhos. 
O trecho da Linha 13-Jade tem 7,9 
quilômetros em elevado e foi 
estruturado sobre 764 vigas pré-

moldadas. Com investimento de mais de R$2 bilhões, a nova linha, 
que passa sobre o Rio Tietê e a Rodovia Ayrton Senna, foi projetada 
para uma demanda inicial de cerca de 130 mil passageiros por dia 
útil, e contará com três estações: Aeroporto-Guarulhos, Guarulhos-
Cecap e Engenheiro Goulart, esta última na Zona Leste de São 
Paulo, na região do Cangaíba, com integração com outros meios de 
transporte. Uma importante conquista para as cidades de Guarulhos 
e São Paulo, que em breve poderão contar com mais este benefício 
no transporte público.

Amigos Guarulhenses,
Ao longo de nosso mandato parlamentar consegui inúmeras vitórias 
para a cidade de Guarulhos, e faço questão de prestar contas de 
nosso trabalho a todos vocês por meio deste informativo.
Uma de nossas maiores vitórias foi o fim do rodízio de água na cidade, 
com a renegociação da dívida do SAAE com a SABESP, garantindo 
água na torneira do cidadão guarulhense.
A saúde também é nossa prioridade e estamos trabalhando junto à 
Secretaria de Saúde do Estado para a instalação da AME Mais 
(Ambulatório Médico de Especialidades).
Estou certo de que, com muito trabalho, em breve poderemos 
devolver Guarulhos a seu lugar de merecimento.

Um grande abraço!
Deputado Estadual Jorge Wilson 

Xerife do Consumidor 

AMIGOS,

Estive na inauguração da U PA 
(Unidade de Pronto Atendimento) 
Vicentino Papotto em Cumbica – 
Guarulhos. Há muito a população 
anseia por atendimento médico digno e 
de qualidade, e conta agora com este 
importante benefício que irá desafogar 
as demandas dos prontos-socorros dos 
hospitais, diminuindo filas de espera e 
resolvendo grande parte das urgências e 
emergências.
A unidade contará com atendimento 24 
horas sete dias por semana, pediatria, 
raio-x, laboratório para coleta de 
exames, leitos de observação, farmácia, 
atendimento odontológico de urgência 
e, futuramente, ortopedia.
Estiveram presentes o Prefeito Guti, a 
esposa do saudoso Prefeito Vicentino 
Papotto, Dona Mercedes, seus filhos e 
netos.
A saúde é prioridade em nosso mandato 
e vamos continuar trabalhando para que 
a população tenha saúde de qualidade. 

Nova UPA em Guarulhos 
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H á  m a i s  d e  2 5  a n o s ,  o 
Deputado Estadual  Jorge 
Wilson - Xerife do Consumidor 
realiza um expressivo trabalho 
social para atender a popula-
ção, com orientação jurídica 
gratuita focada na defesa dos 
direitos dos consumidores, 
entre outras demandas.

Volta ciclística de
Guarulhos

Participei do lançamento da 2ª Volta 
Ciclística Internacional de Guarulhos. 
Trata-se do maior evento de ciclismo do 
Brasil em 2017. As principais equipes 
do Brasi l  e  da América Latina 
estiveram no município para disputar a 
competição que teve 566 km de 
percurso, e, além de Guarulhos, 
percorreu mais seis cidades do Alto 
Tietê. 
A corrida percorreu as principais vias 
da cidade, como Avenida Paulo 
Faccini, Anel Viário, Marginal do Rio 
Baquirivu e Rodovia Presidente Dutra, 
além das rodovias mais importantes do 
Estado de São Paulo, como Ayrton 
Senna, Carvalho Pinto, Mogi-Dutra e 
Nazaré Paulista. 

O incentivo ao esporte e à prática de 
exercícios físicos é de extrema 
importância para garantir saúde para a 
população. Já indiquei três academias 
populares para a cidade e uma já foi 
instalada. Além disso, através de nossa 
indicação, a cidade recebeu uma pista 
de skate e em breve uma quadra society 
com grama sintética, alambrado e 
arquibancada. 
Estou trabalhando com firmeza para 
que nossa solicitação seja atendida. 

Investimentos no esporte

As novas instalações do Poupatempo 
Guarulhos foram inauguradas. 
L o c a l i z a d o  n o  I n t e r n a c i o n a l 
Shopping, onde circulam milhares de 
pessoas por dia, a população terá 
acesso aos serviços disponibilizados 
pelo Poupatempo em um local seguro 
e de fácil acesso.
Com a mudança, o Poupatempo eco-
nomizará R$1,3 milhão por ano com 

aluguel, IPTU, água, vigilância, limpeza, conservação e manutenção 
predial. A unidade é a primeira entre as 72 do Estado a disponibilizar 
totens de autosserviços do lado de fora de suas instalações, ampliando o 
atendimento além do horário normal de expediente, inclusive aos 
domingos e feriados. O posto abre de segunda à sexta-feira das 7h às 19h, 
e aos sábados das 7h às 13h. Através dos totens de autoatendimento, a 
população poderá fazer agendamentos e solicitar os serviços disponíveis 
diariamente, desde a abertura do Poupatempo às 7h, até às 22h, enquanto 
o shopping estiver aberto. Um importante benefício para a população 
guarulhense, que merece todo o carinho e respeito no atendimento. 

Novas instalações do Poupatempo

Os moradores das regiões próximas ao Rio Baquirivu-Guaçu nos 
municípios de Guarulhos e Arujá sofrem com um problema que vem 
acompanhando a vida dos cidadãos há muitos anos. Com a temporada de 
chuvas, a grande preocupação é com o rio que causa muitas enchentes. 
Estive com o Governador Geraldo Alckmin para tratar deste problema.
Os recursos, tanto para a canalização quanto para a construção do piscinão 
na região do Jardim Presidente Dutra já estão disponíveis, e as obras terão 
início começando pela canalização dos primeiros 3 km do leito do rio, com 
um investimento inicial de R$42 milhões. O trecho canalizado irá do 
encontro com o Rio Tietê até a região do aeroporto de Cumbica, e, além 
disso, o rio passará por um processo de desassoreamento que irá do 
aeroporto até a divisa com a cidade de Arujá. 

R$42 milhões para canalização do rio Baquirivu-Guaçu

Vacinas contra febre amarela
Tenho lutado para garantir que a população da cidade de São Paulo, e dos 
municípios de Mairiporã, Nazaré Paulista, Atibaia, Francisco Morato, 
entre outros municípios que fazem parte do cinturão, incluindo também o 
ABC, Arujá, Santa Isabel e região do Alto Tietê e Vale do Paraíba sejam 
completamente imunizadas contra a febre amarela. Para o município de 
Guarulhos, já conseguimos e imunizamos 550 mil pessoas com a dose 
padrão da vacina e, conseguimos também, junto ao Governo do Estado, 
mais 500 mil doses fracionadas para o município. Ao todo foram mais de 1 
milhão de doses. Nosso trabalho continua para que outros municípios, em 
área de risco, e todo o Estado também sejam imunizados. É importante 
reforçar que os macacos não transmitem a doença, a transmissão ocorre 
pelo mosquito Haemagogus, na versão silvestre da doença, e o Aedes 
Aegypti, na versão urbana, pois ele coleta o vírus e passa a ser um 
transmissor. 
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