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Grupo Folia de Reis agradece a população de
Guar ar ema pela doação de donativos
As entidades beneficiadas foram Cáritas da Paróquia de São Benedito, Cáritas da Paróquia de Nossa Senhora da Escada, Centro Espírita Natalício
de Jesus, Casa de Repouso “Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo“, Fundo Social de Solidariedade, Santa Casa de Misericórdia de Guararema.
O Grupo Folia de Reis
de Guararema, mantém
a tradição de comemorar
anualmente a Folia de Reis.
Esta tradição é de origem
europeia, mas se tornou no
Brasil também uma festa
muito tradicional.
O dia 6 de janeiro é o
Dia dos Três Reis Magos,
ou da Folia de Reis. Diz a
tradição que, quando os
três Reis Magos, Gaspar,
Melchior (ou Belchior) e
Baltazar, viram a Estrela
de Belém no céu, foram
ao encontro de Jesus, que
havia nascido. Ofereceram
ao menino Jesus, como
presente, ouro, incenso e
mirra, que simbolizavam
a realeza, a divindade e a
imortalidade. Segundo a
tradição, um era negro, o
outro branco e o terceiro moreno, representando toda a
humanidade. Muitos países
celebram a data, e a Folia
de Reis é comemorada de
modo particular em cada
região do Brasil.
Com o término do advento do Natal chegamos ao
nascimento de Jesus .
O Grupo de Folia de
Reis de Guararema iníciou
a Festa de Reis no dia 25/12

e encerrou na madrugada
do dia 05/01/2020, passando por diversos bairros
do município, entre eles o
Centro da cidade, bairros
Luis Carlos, Itapeti, Itapema, Ipiranga, Cerejeira, Freguesia da Escada, D’Ajuda
e Nogueira.
A comissão organizadora da Folia de Reis de
Guararema , agradece a
todos os munícipes que
colaboraram doando donativos, gêneros alimentícios
para aqueles que vivem em
situação de vulnerabilidade
em nosso município. Nossos agradecimentos também aos turistas que muito
gentilmente colaboraram
conosco.
Esclareçemos ainda que
as entidades beneficiadas
foram : Cáritas da paróquia
de São Benedito, Cáritas
da paróquia de Nossa Senhora da Escada, Centro
Espírita Natalício de Jesus,
Casa de Repouso “ Lar dos
Velhinhos São Vicente de
Paulo “, Fundo Social de
Solidariedade , Santa Casa
de Misericórdia de Guararema” .
Foram arrecadados
uma média de 1.000 Kilos

de alimentos e 2.900 reais.
Deste dinheiro 1.600 reais
foram doados à Sta Casa
para comprar uma enceradeira industrial e limpeza
de pisos contra bactérias
; e 1300 , para compra de
fraldas geriátricas ao Lar
dos Velhinhos “ São Vicente
de Paulo “
A organização do evento
esteve a cargo de Eunice
Bernardo José dos Santos
e Professor William de
Oliveira Nunes Eles agradecem também ao Grupo de
Folia de Reis, que mesmo
com chuva percorreu vários
bairros da cidade, visitando
várias casas cantando e
fazendo arrecadação de
alimentos, trabalho este
também muito reconhecido
pelas comunidades dos
Bairros.

Unna Excelência em Saúde
A Unna é uma empresa jovem e dinâmica, que já
pode ser considerada veterana. Nascida da união
de profissionais com vasta experiência na área da
Saúde, sempre objetivando proporcionar a todos
os seus clientes saúde e bem - estar com qualidade e
conforto, assegurados pela excelência no atendimento
e tratamento personalizado. Rua 23 de Maio,
398 Guararema

Clareamento Dental
Clínica Geral
Endodontia
Estética Dental
Implante
Laser Terapêutico
Lentes de Contato
Odontologia Preventiva
Ortodontia
Ozônioterapia
Pediatria
Periodontia
Prótese

Nós temos a Solução par a a sua
Saúde nas seguintes áreas
Aparelho Auditivo
Cardiologia
Cirugia plástica
Clínico Geral
Dermatologia
Fonoaudiologia
Ginecologia e
Obstetrícia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia
Psiquiatria
Terapia Sistêmica
Ultrassonografia

Carboxiterapia
Depilação a Laser
Heccus Turbo
Hidrolipoclasia
Limpesa de Pele
Lipo de Papada
Massagens
Mesoterapia
Microagulhamento
Peelings Mêcanicos
Peelings Quimicos
Peim
Toxina Botulínica
Preenchimento
Ácido Hialurônico
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EDITORIAL & OPINIÃO S a ú d e e F i t n e s s > > >
Por: José Marcos Bueno Geraldo - e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

VAMOS COM TUDO EM 2020!
EXERCÍCIO E OBESIDADE

José Marcos Educador Físico
Atualmente, a obesidade
pode ser classificada como
um problema mundial de
saúde pública, cuja preva-

lência vem aumentando
drasticamente. A obesidade
deixou de ser uma doença
presente apenas em países
desenvolvidos. No caso do
Brasil, mudanças demográficas, socioeconômicas e
epidemiológicas ao longo
do tempo permitiram que
ocorresse a denominada
transição dos padrões nutricionais, com a diminuição
progressiva da desnutrição
e o aumento da obesidade.
Estima-se que o país tenha
atualmente 50% da popula-

ção adulta com sobrepeso e
15% com obesidade. Embora tenha sido rotulada como
doença há mais de 200
anos, apenas nos últimos
25-30 anos a obesidade
se tornou um problema de
saúde pública. É definida
pelo acúmulo excessivo
de gordura corporal e está
altamente associada a inúmeras comorbidades, como
diabetes mellitus, dislipidemias, doenças cardiovasculares, hipertensão, alterações musculoesqueléticas,
apneia do sono, depressão,
baixa autoestima e algumas
formas de câncer. O exercício físico é um componente

COTA CONTEMPLADA

determinante e considerável
da regulação da gordura
corporal. Ele é capaz de
aumentar o gasto energético
total diário de duas principais
formas: gasto induzido pelo
exercício físico durante o treino e aumento transiente da
taxa metabólica de repouso
que pode perdurar até 2448 horas após a sessão de
treino. O treinamento físico
influencia ainda de maneira
positiva a composição corporal ao estimular a perda
de gordura e preservar a integridade da massa magra. A
grande maioria dos estudos
sobre exercício e obesida-

de utiliza o exercício físico
aeróbico como estratégia,
possivelmente porque esse
tipo de exercício proporciona grande gasto energético
durante a sessão de treino.
De fato, o treinamento de
força não está associado a
maiores perdas de peso e
de gordura corporal, com
ou sem restrição energética.
Mas o treinamento de força é
um importante estímulo para
o aumento de massa magra
e de força muscular uma
vez que a perda tanto de um
como de outro comumente
ocorre durante a perda de
peso corporal, também de-

vido à restrição energética.
Logo, a associação do exercício aeróbico ao exercício
de força parece ser a estratégia mais interessante para
otimizar a perda de gordura
e otimizar a composição
corporal durante a restrição
energética, como forma de
tratamento da obesidade.
Daí faz-se necessário que
os profissionais (médico,
nutricionista, professor de
educação física) estejam a
par dos métodos atualizados
e receptivos a novas informações para que estimulem
corretamente os procedimentos e treinamentos.

José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e Professor da Acqua Boya
Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br
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Desde 1958
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As entidades beneficiadas foram Cáritas da Paróquia de São Benedito, Cáritas da Paróquia de Nossa Senhora da Escada, Centro Espírita Natalício de
Jesus, Casa de Repouso “Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo“, Fundo Social de Solidariedade e Santa Casa de Misericórdia de Guararema.

Grupo de Folia de Reis agradece a população
d e Guar ar ema pela doação d e d o n at i vo s
A comissão organizadora da Folia de Reis
de Guararema agradece a todos os munícipes
que colaboraram doando
donativos, gêneros alimentícios para aqueles
que vivem em situação
de vulnerabilidade em
nosso município. Nossos
agradecimentos também
aos turistas que muito
gentilmente colaboraram
conosco.
Esclareçomos ainda
que as entidades beneficiadas foram : Cáritas da
Paróquia de São Benedito, Cáritas da Paróquia
de Nossa Senhora da
Escada, Centro Espírita
Natalício de Jesus, Casa
de Repouso “ Lar dos
Velhinhos São Vicente
de Paulo “, Fundo Social
de Solidariedade, Santa
Casa de Misericórdia de
Guararema” .
Foram arrecadados
uma média de 1.000 qui-

los de alimentos e 2.900
reais. Deste dinheiro
1.600 reais foram doados à Santa Casa para
comprar uma enceradeira
industrial e limpeza de
pisos contra bactérias ; e
1.300 reais, para compra
de fraldas geriátricas ao
Lar dos Velhinhos “ São
Vicente de Paulo “
A organização do
evento esteve a cargo
de Eunice Bernardo José
dos Santos e Professor
William de Oliveira Nunes.
Eles agradecem também
ao Grupo de Folia de Reis
que mesmo com chuva
percorreu vários bairros
da cidade, visitando várias
casas cantando e fazendo
arrecadação de alimentos, trabalho este também
muito reconhecido pelas
comunidades dos bairros.
Confira mais algumas
fotos da visita do Grupo
Folia de Reis nas casas,
ruas e comércios

Primeira Dama Dra. Vanessa Noronha Leite e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, recebendo da
responsável pela Folia de Reis de Guararema, Eunice
Bernardo José dos Santos , os gêneros alimentícios
para serem utilizados na composição de cestas básicas.

A Casa de Repouso Lar dos Velhinhos “ São Vicente
de Paulo “ de Guararema , recebendo da responsável pela
Folia de Reis, Eunice Bernardo José dos Santos, gêneros
alimentícios e 36 pacotes de fraldas geriátricas ( contendo
30 fraldas em cada pacote ).
E assim encerra a missão em fazer a Folia de Reis com
objetivo principal de arrecadar donativos e alimentos para a
população carente do nosso município.
Que Deus abençoe todos os participantes da Foli, e em
especial aos 3 Reis Magos, músicos , Mauricinho José dos
Santos (nosso incansável motorista voluntário responsável
pela arrecadação dos alimentos ), população em geral; e
em resumo, a todos os responsáveis pelo evento.
Que assim seja !
Graças a Deus e a Jesus !
Abração a todos.
Até a próxima Folia de Reis .
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Equipe Gotas do Projeto Sorriso faz festa para 300 crianças no Bairro Parateí
O evento contou com brinquedos doados pela eterna Prefeita Conceição e almoço para as crianças presente.
Com a presença do
Papai Noel, cerca de 300
crianças assistidas pela
equipe Gotas do Sorriso
que há 20 anos sob a
liderança do ex-vereador
Carlinhos do Parateí vem
fazendo a alegria das
Crianças do Bairro Parateí
O evento de Natal
aconteceu no dia 21/12,
no Centro Comunitário em
frente ao Centro de Eventos no Bairro Paratei onde
foi servido um almoço para
as crianças presentes.
A eterna Prefeita Conceição Alvino sempre
presente nos Bairros da
cidade, em visita a equipe
Gotas do Projeto Sorriso
no Bairro Parateí, representado pelo ex-vereador

Carlinhos fez entrega de
300 bolas, brinquedos,
carrinhos e bonecas
As crianças se alimentaram e se divertiram com
os brinquedos recebidos
A equipe Gotas do Projeto Sorriso representada
pelo ex- vereador Carlinhos do Parateí agradece
as doações de bolas, bonecas e brinquedos feitas
pela Eterna Prefeita Conceição Alvino e também
agradece o apoio recebido
da Dra. Vanessa Noronha
Leite, Presidente do Fundo
Social de Solidariedade de
Guararema e de todos os
amigos que colaboraram
com mais um dia de satisfação e alegria para a
nossas crianças .
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Diácono Geraldo Tanaka completa
um Ano de Ordenação

“Você sabe o que faz e pode fazer um Diácono na Paróquia”?

O Jornal Gazeta de Guararema em entrevista com o
Diácono Geraldo Tanaka que
em família comemorou no
dia 05 de Janeiro o aniversário de um ano de Diácono,
muito querido na cidade, ele
também foi muito cumprimentado pela comunidade
guararemense.
A ordenação de Diácono,
aconteceu há um ano em
solenidade em Mogi das
Cruzes, no dia 05 de Janeiro
na Catedral Diocesana de
Sant’Ana, onde recebeu o
sacramento da 1º ordem,
no grau do diaconato, pela
oração da Igreja e imposição
das mãos do nosso bispo
diocesano de Mogi das Cruzes, S. Excia. Revma. .Dom
Pedro Luiz Stringhin
“Foi um dia maravilhoso
e festivo para todos nós e
principalmente para Deus ao
ver que um filho amado ao
qual escolheu para trilhar em
seus caminhos, tornou-se
um servidor incondicional e
amoroso à comunidade e à
Igreja. Obrigado pelo seu esforço, dedicação e pelo seu
carinho por todos nós. Que
Nossa Senhora o proteja
sempre e o encoraje na sua
importante missão de servir
a Igreja. Parabéns Tanaka, a
comunidade o admira muito”!
O Diácono Geraldo Tanaka visivelmente emocionado comenta que no decorrer
do ano 2019 teve um ano
abençoado com muito trabalho e estudo e adoração
a Deus”.“Fiz a faculdade
de bacharelado de 2014 a
2017. E comecei a fazer pós
graduação em fevereiro de
2018 e terminei em dezembro de 2019.
Afinal: O que faz e pode
fazer um Diácono na paróquia?
O Diácono Geraldo Tanaka fala da sua experiência
como diácono na Paróquia
ao completar o seu primeiro
ano de diácono.
As primeiras experiências como diácono na Paróquia de São Benedito está
sendo muito rica.
Estou realizando celebrações da palavra, proferindo
bênçãos administrando o
sacramento do matrimônio
do batismo. Dentre outras
atividades, como estudo bíblico, encontro com os noivos
encontro de casais com Cristo ,estudo com a pastoral da
família . Uma experiência
muito rica em minha vida, em
crescer como ser humano
está sendo a pastoral do”
Caritas”, em ajudar os mais
necessitados .
Tenho recebido muito
apoio do Padre Valdenilson
Pedro, é uma sensação fantástica, nova vida, muda tenho que me acostumar com
as pessoas atribuindo –me
o titulo de “Senhor”, pedindo
para abençoar água , objetos
, pedindo orações, abençoar
as casas.
De modo especial e muito forte para mim, o primeiro
casamento, o primeiro batismo , a primeira boda de prata. Fiquei muito emocionado
ali no presbitério ,no momento

do Batismo batizando aquela
criança, quase chorei. No
casamento esperando os
noivos a entrarem na Igreja.
No momento de abençoar
as alianças, o meu coração
pulsava muito forte, sem
conter as emoções, precisava
respirar fundo para poder
sair a voz.
Confesso que quase
não dormi as véspera dos
eventos, a ansiedade me
sufocava , mas consegui
realiza-las graças a Deus.
Está sendo maravilhoso e
gratificante. Agradeço muito
a Deus, por exercer este
ministério na Igreja.
Onde a formação humana tem como finalidade
modelar a personalidade dos
ministros sagrados, de maneira a tornarem-se ponte e não
obstáculo para os outros no
encontro com Jesus Cristo
redentor dos homens. Estes
devem, por isso, ser educados a adquirir e aperfeiçoar
uma série de qualidades humanas que lhes permitam ter
a confiança da comunidade ,
empenhar-se com serenidade no serviço pastoral e promover o encontro e o dialogo
entre os irmãos.
O que é o Diáconado?
Diáconado é o primeiro
grau do Sacramento da Ordem. Os outros dois são o
presbiterado e o episcopado,
portanto, diáconos, presbíteros e bispos compõem a
hierarquia da Igreja.
As mãos lhes são impostas para o ministério e não
para o sacerdócio. Com a
ordenação o diácono deixa
sua condição de leigo e
passa a fazer parte do clero.
Esse Sacramento imprime
caráter, que o faz diácono
por toda a eternidade. Não
há como retroceder.
O Diaconado é coisa
nova na Igreja?
Não. O diáconado foi
instituído pelos apóstolos.
Podemos ver em Atos 6, l-6 a
imposição de mãos sobre os
primeiros sete diáconos: Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon,
Pármenas, Nicolau e Estêvão que foi o primeiro mártir
(At. 6,8-7,60). Podemos,
ainda, ver outras referências
como Fl. l,1 e 1 Tm. 3,8-ss.
Permaneceu florescente
na Igreja do Ocidente até o
século V, depois por várias
razões desapareceu a figura
do diáconodito permanente,
isto é, que não deverá ser
ordenado presbítero.
Quando foi restabelecido?
O diaconado permanente
foi restabelecido pelo Concílio Vaticano II. Inicialmente foi regulamentado pelo
Papa Paulo VI em 1967
no Motu Próprio “Sacrum
Diaconatus Ordinem”. Em
31 de março daquele ano
foram promulgados pela
Congregação para o Clero as
“Normas Fundamentais para
a Formação dos Diáconos
Permanentes e “O Diretório
do Ministério e da Vida dos
Diáconos Permanentes”.
Estes documentos deixam

O bispo diocesano de Mogi das Cruzes, S. Excia. Revma.Dom Pedro Luiz Stringhin, há um ano realizava
a O r d e n a ç ã o d o D i á c o n o G e r a l d o Ta n a k a
explícitos que “ a restauração
do diaconado permanente
numa nação não implica a
obrigação da sua restauração em todas as dioceses.
Compete exclusivamente ao
Bispo Diocesano restaurá-lo
ou não.

Ficando viúvo o Diácono
Permanente pode ser ordenado presbítero?
Na realidade pode. No
entanto precisa de uma autorização especial, completar
os estudos, da concordância
do Sr. Bispo e do Conselho
de Presbíteros e de forma
preponderante da certeza
absoluta de sua vocação ao
presbiterado.

zem algumas exigências: a
formação deve durar pelo
menos três anos (no mínimo
mil horas) e deve conter
obrigatoriamente Teologia
Bíblica, Dogmática, Litúrgica
e Pastoral; o candidato deve
estar casado há no mínimo
cinco anos; idade mínima de
35 anos. Vida matrimonial e
eclesial exemplares. Autorização verbal da esposa
no momento da ordenação
e por escrito, arquivada no
processo. Todas as dioceses
têm normas específicas,
exemplo: segundo grau completo, situação econômica
estável, indicação do pároco, entrevistas com o Bispo
(inclusive esposas), idade
superior a quarenta anos,
retiros espirituais a cada seis
meses para que se possa
meditar sobre sua vocação;
estar intimamente ligado a
uma paróquia onde venha
prestando valiosos serviços;
complementar seus estudos
com Teologia Moral, História
da Igreja, Direito Canônico
e Mariologia (e/ou outros de
acordo com o Bispo Diocesano). Ser homem de oração
e assíduo na freqüência aos
sacramentos.

Ficando viúvo o Diácono
Permanente pode se casar
novamente?
Em tese, pode . As Normas Fundamentais para a
Formação dos Diáconos, no
número 38, nota de roda-pé
nº 44 nos diz: “A Congregação para o Culto Divino e a
disciplina dos Sacramentos,
prevê que seja suficiente
uma só das seguintes condições para obter a dispensa
do impedimento de que trata
o Cân. 1087: a grande e provada utilidade do ministério
do diácono para a diocese
de pertença; a presença
de filhos em tenra idade,
necessitados de cuidados
maternos; a presença de
pais anciãos, necessitados
de assistência”.
O que é necessãrio para
se tornar Diácono?
As normas da Igreja fa-

Quero me tornar diácono.
O que devo fazer?
Além das regras gerais
para admissão ao diaconado permanente, que você
pode ver na seção, cada
diocese pode ter normas
complementares. O pároco
do pretendente ou o bispo
ordinário são as pessoas
mais indicadas para darem
informações mais precisas.
Geralmente o pároco
apresenta os candidatos à
diocese e o bispo aceita ou
não a indicação. É bom salientar que fazer o curso de
Teologia ou Escola Diaconal
não dá direito à ordenação.
Isto fica a critério do bispo
que ouve os responsáveis
pela formação.
Os que se sentem vocacionados a qualquer ministério da Igreja: MESC, diáconos ou mesmo presbíteros

Por que permanente?
Existem dois tipos de
diáconos. O diácono transitório é aquele que recebe
o Sacramento da Ordem no
grau do diaconado para depois receber o segundo grau
e tornar-se presbítero, ou
padre conforme costumamos
dizer. O diácono permanente
sendo casado não pode
ascender ao grau superior,
ficando permanentemente
como diácono.

Geraldo Tanaka, no dia 05 de Janeiro de 2019, tomava posse como Diácono

Padre Valdenilson Pedro acompanhou a bonita trajetória de Geraldo Tanaka e participou na solenidade
de posse como Diácono
colocam-se à disposição da
Igreja com espírito de servir.
Cabe à Igreja, mediada por
seus representantes (pároco
e/ou bisp) discernir sobre
a verdadeira vocação do
postulante. Não basta ter a
formação adequada, ter uma
moral incorrupta e sentir-se interiormente chamado.
Trata-se aqui e vocação a
um serviço ao povo de Deus
e esta vocação passa pelo
discernimento do bispo diocesano.
Alguém pode se apresentar como candidato ao
Diaconado?
De modo geral o candidato é escolhido entre aqueles
que se sobressaem na comunidade por sua espiritualidade e engajamento na
Paróquia, todavia, nada impede que alguém explicite ao
pároco ou mesmo ao Bispo
Diocesano sua vocação de
servir à Igreja como ministro
ordenado.
Quais são as funções do
Diácono?
DIACONIA quer dizer
SERVIçO, então o Diácono
é ordenado para SERVIR.
Faz parte do ministério do
Cristo Servo, “que veio para
servir e não para ser servido”. A Lumem Gentium diz
que: servem o povo de Deus
na Diaconia da Liturgia, da
Palavra e da Caridade. ( LG
29). Na Liturgia Eucarística

o diácono tem funções próprias: propor as orações dos
fiéis, servir o altar, proclamar
o Evangelho, convidar para
o abraço da paz, purificar
os vasos sagrados e fazer
a despedida. Deve, ainda,
incentivar a assembléia para
uma participação correta e
efetiva na Divina Liturgia.
Então o Diácono só não
pode consagrar?
Não é assim. O Diácono
é ordenado para o serviço e
não para o sacerdócio. Na
realidade o diácono é ministro ordinário de apenas um
Sacramento: o do Batismo. é
também ministro ordinário da
Comunhão Eucarística. Pode
ainda ministrar todos os sacramentais; dar as bênçãos
próprias de ministro ordenado, conforme o Cânon 1169
(objetos de devoção, casas,
automóveis, etc.), inclusive
a bênção com o Santíssimo
Sacramento (Cânon 943).
Tem ainda a faculdade de
presidir à celebração do
Matrimônio..
O guararemense Geraldo
Tanaka, tem 68 anos, filho
de Jesuino de Paula Caraça
e de Oscarlina Maria dos
Anjos, é casado há 32 anos
com a Sra. Rosana Aparecida de Souza Carraça e tem
três filhos: Thiago, Gustavo
e Mariana.
.
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e-mail: sileneoliveira2017@outlook.com

SILENE

OLIVEIRA

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673

Dione, Catia, Rosana, Renata, Paulo Amigo e Aparecido, curtiram um agradável passeio na imponente Maria Fumaça e apreciaram as delícias da Vila de Luis Carlos.

Patati Patatá: Com muita animação, Rose e Célia divertiram o público presente
durante o Guararema Cidade Natal.

O simpático casal Marisa e Osvaldo Tavares também entrou no clima do Guararema Cidade Natal.

Essa galera animada não deixou de prestigiar o Guararema Cidade Natal: Cátia, Cleidelene, Lúcia, Joice, José Messias, Guilherme e Henrique. As crianças:
Adam, Glorinha, Aninha e Luna (colo).

José e Emilia ficaram encantados com a decoração.

Trio simpatia: Dani, Manu e Nicole.
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For mat u r a s d o Co l é gio V ir t ude
No dia 12/12 foi realizada
a formatura dos alunos do 9º
ano e do 3º ano do ensino
médio no “Victoria Hall”, com
uma bela cerimônia e alunos
muito felizes. Já no dia 13/12
foi realizada a formatura dos
alunos da Educação Infantil no Colégio Virtude, com
apresentações lindíssimas
e emocionantes. O Colégio

Virtude agradece a todos que
compareceram, em especial
aos pais pela confiança em
nosso trabalho e a dedicação
de nossos alunos e professores. Desejamos a todos
boa sorte nessa nova etapa
da vida. Fotos do 9º e do 3º
ano: Felipe Claro e Fotos do
Infantil: Fernanda Fotógrafa.

O formando Igor com sua tia Lucymara
Formandos do 3º Ano do Médio com a coordenadora Camila

Turma do Infantil IV realizando o juramento

A formanda Luana em momento de felicidade

Formandos do 9º Ano

Professora dos formandos Letícia e seus aluninhos

Os formandos Giovanna, Mell e Vitor

Os formandos Francisco, Eduarda e Cauã

Formando Giordano com sua mãe Professora Elizabete Tavares

Formanda Maria Luísa com seus familiares Zuza
Marcondes e Suzana Boucinhas
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Projetos sociais já receberam mais de 4
milhões de investimentos da inciativa privada
Trabalho da Prefeitura em parceria com os conselhos municipais possibilita a captação dos recursos
Desde 2011 a Prefeitura de Guararema
realiza captação de
recursos da iniciativa
privada por meio do
Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente. Já o Fundo
do Idoso está ativo desde 2013. Ao longo dos
anos já foram mais de
R$ 4 milhões captados
e investidos em ações
e projetos sociais da
Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Habitação e Cidadania
(SEMASHC) e ONGs e
entidades subvencionadas pela Prefeitura.
Para o ano de 2020
a Prefeitura já captou
R$ 923 mil em ambos
os fundos, que serão
destinados aos projetos
Novos Idosos e Jovem
Ação e Cidadania, desenvolvidos pela Prefeitura por meio da SEMASHC e para a Ong
Seja Feliz.. Os recursos captados, somados
aos recursos públicos,
garantem a eficácia
dos serviços públicos
destinados às crianças,
adolescentes e idosos,
com equipamentos descentralizados, oferta de
cursos, oficinas e palestras que fortalecem
a rede socioassistencial
e fazem de Guararema
um dos municípios com
o menor índice de Vul-

nerabilidade Social do
Estado.
Atualmente o município presta atendimento
a 114 idosos que fazem
parte do projeto Novos
Idosos; 90 adolescentes
do Jovem Ação e Cidadania, além de cerca de
270 crianças e jovens
atendidos nos Centro
Socioeducativos e entidades subvencionadas:
ONG Seja Feliz e Projeto Menino Jesus.
Em todo o país, Guararema é um dos poucos
30% dos municípios que
instituíram e estão regulares com os fundos dos
Direitos da Criança e do
Adolescente e do Idoso,
e por isso, estão aptos
para captar recursos de
doação do Imposto de
Renda (IR) para essas
contas, que podem financiar políticas públicas para os segmentos.
Para realizar a captação é preciso uma somatória de esforços com
o trabalho da captação
e acompanhamento da
destinação dos recursos,
que é realizado pela
SEMASHC e a atuação
e deliberação dos conselhos municipais dos
Direitos da Criança e do
Adolescente e do Idoso.
“O trabalho de captação de recursos da
inciativa privada é um
trabalho sério, que con-

seguimos desenvolver
graças ao apoio do
prefeito Adriano Leite,
ao trabalho dos técnicos da secretaria e aos
membros dos conselhos
municipais. Sem esta
parceria não seria possível presenciarmos, a
cada dia, os resultados
como quando vemos
os idosos resgatando a
autoestima e habilidades
ao realizarem atividades
artísticas e físicas e as
crianças e jovens se tornando protagonistas de
suas próprias histórias
ao aprenderem a tocar
instrumentos e ao se
apresentarem para centenas de pessoas mostrando o seu talento e
valor. Isso para nós é um
benefício imensurável
na vida de cada pessoa
que participa dos projetos sociais!”, disse o
secretário de Assistência
Social, Habitação e Cidadania, Sidnei Santos
Leal. O prefeito Adriano Leite agradeceu e
elogiou o trabalho da
equipe da SEMASHC,
conselheiros e instituições privadas. “Este é
um trabalho que dá certo
graças ao empenho de
todas as partes envolvidas, nossa boa rede
municipal de proteção
social e os bons profissionais na execução dos
trabalhos”, finalizou o
prefeito.
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Conselheiros tutelares tomam posse e iniciam trabalho
Os conselheiros tutelares eleitos para os
próximos quatro anos
iniciaram os trabalhos
na sexta-feira (10/01). A
cerimônia de posse dos
titulares foi realizada na
terça-feira (07/01) pela
Secretaria de Assistência Social, Habitação e
Cidadania e o Conselho
Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
A atribuição principal
do Conselheiro Tutelar
é ser encarregado pela
sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos das crianças e dos
adolescentes previstos
no Estatuto da Criança
e do Adolescente.
Os novos membros
titulares do Conselho Tutelar de Guararema são:
Lídia do Espírito Santos
Castrezana Sanches,
Cristiane Dias Lorena,
Silas José Fortes, Gardene da Silva Pereira e
Jaildes dos Reis Silva.

Unna Excelência em Saúde
A Unna é uma empresa jovem e dinâmica, que já
pode ser considerada veterana. Nascida da união
de profissionais com vasta experiência na área da
Saúde, sempre objetivando proporcionar a todos
os seus clientes saúde e bem - estar com qualidade e
conforto, assegurados pela excelência no atendimento
e tratamento personalizado. Rua 23 de Maio,
398 Guararema

Clareamento Dental
Clínica Geral
Endodontia
Estética Dental
Implante
Laser Terapêutico
Lentes de Contato
Odontologia Preventiva
Ortodontia
Ozônioterapia
Pediatria
Periodontia
Prótese

Nós temos a Solução par a a sua
Saúde nas seguintes áreas
Aparelho Auditivo
Cardiologia
Cirugia plástica
Clínico Geral
Dermatologia
Fonoaudiologia
Ginecologia e
Obstetrícia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia
Psiquiatria
Terapia Sistêmica
Ultrassonografia

Carboxiterapia
Depilação a Laser
Heccus Turbo
Hidrolipoclasia
Limpesa de Pele
Lipo de Papada
Massagens
Mesoterapia
Microagulhamento
Peelings Mêcanicos
Peelings Quimicos
Peim
Toxina Botulínica
Preenchimento
Ácido Hialurônico

COOPERATIVA DE TRABALHO GUARARECICLA DE
COLETA SELETIVA E CONFECCAO DE PRODUTOS
COM MATERIAIS RECICLAVEIS
CNPJ: 26.028.075/0001-74
35400167611

NIRE:

Rua Joao Barbosa De Oliveira, 3111, Freguesia Da
Escada, Guararema –SP – CEP 08900-000
Edital de Convocação
AGO - Assembleia Geral Ordinária
O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO GUARARECICLA DE COLETA SELETIVA E CONFECCAO
DE PRODUTOS COM MATERIAIS RECICLAVEIS,
CNPJ 26.028.075/0001-74, no uso das atribuições
conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores
cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se realizará na sede: Rua Joao Barbosa
de Oliveira, 3111, Freguesia da Escada, Guararema/
SP – CEP 08900-000, no dia 21 de janeiro de 2020,
em primeira convocação às 18 horas, com a presença
de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às
19 horas, no mesmo dia e local, com a presença de
metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última
convocação, às 20 horas, com a presença mínima de
10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ORDEM DO DIA:
I – Eleição dos componentes da Diretoria/Conselho de
Administração;
II – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
III – Outros assuntos de interesse social.
Nota: Para efeito de quorum, declara-se que o número
de associados é de 18 associados.
Guararema, 11 de janeiro de 2020.

EDSON BOMBACINI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 301.514.968-70
Registro: 01
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IPVA 2020 será, em média, 3,54%
mais barato para proprietários paulistas
Calendário de vencimentos do imposto por final de placa começou no dia
9 de janeiro; Pagamento pode ser feito à vista ou parcelado em três vezes
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ficará mais
barato no Estado de São
Paulo em 2020 e as datas de
vencimento já estão disponíveis para consulta. A tabela
de valores venais registra
queda nominal de 3,54%,
em média, nos preços de
venda praticados no varejo,
segundo levantamento apurado pela Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas
(Fipe). O calendário de vencimento do imposto foi publicado no Diário Oficial do dia
14/12 e a tabela de valores
venais já está disponivél.
O levantamento da Fipe
é referente a 11.868 diferentes marcas, modelos e
versões de veículos. A pesquisa, baseada nos valores
de mercado de setembro de
2019, comparada ao mesmo
período de 2018, identificou
maior queda de preços de
venda para camionetas e
utilitários, que apresentaram
recuo de 4,17%. Os automóveis tiveram redução de
3,97%, seguidos de ônibus
e microônibus, com redução
de 3,81%. Os preços de
venda de caminhões tiveram
queda de 2,39% e motos
fecharam 2,27% abaixo do
valor apurado no ano anterior. As alíquotas do imposto
permanecem inalteradas.
Os proprietários de veículos
movidos à gasolina e os bicombustíveis recolherão 4%
sobre o valor venal. Veículos
que utilizam exclusivamente
álcool, eletricidade ou gás,
ainda que combinados entre si, têm alíquota de 3%.
As picapes cabine dupla
pagam 4%. Os utilitários
(cabine simples), ônibus,
micro-ônibus, motocicletas,
motonetas, quadriciclos e
similares recolhem 2% sobre
o valor venal. Os caminhões
pagam 1,5%.A frota total de
veículos no Estado de São

Paulo é de aproximadamente 25,8 milhões. Destes, 17,5
milhões estão sujeitos ao
recolhimento do IPVA, 7,9
milhões estão isentos por
terem mais de 20 anos de
fabricação e cerca de 314
mil veículos são considerados isentos, imunes ou
dispensados do pagamento
(como taxistas, pessoas
com deficiência, igrejas, entidades sem fins lucrativos,
veículos oficiais e ônibus/
micro-ônibus urbanos). A
Fazenda prevê arrecadar R$
16,9 bilhões com o IPVA em
2020. Deste total, descontadas as destinações constitucionais, o valor é repartido
50% para os municípios de
registro dos veículos, que
devem corresponder ao local
de domicílio ou residência
dos respectivos proprietários, e os outros 50% para
o Estado. Os recursos do
imposto são investidos pelo
governo estadual em obras
de infraestrutura e melhoria
na prestação de serviços
públicos como os de saúde
e educação. Calendário de
pagamento Os contribuintes
podem pagar o IPVA 2020
em cota única no mês de
janeiro, com desconto de
3%, ou parcelar o tributo
em três vezes, de acordo
com o final da placa do
veículo (iniciando o primeiro
pagamento em janeiro e as
outras duas parcelas nos
meses de fevereiro e março).
Também é possível quitar o
imposto no mês de fevereiro
de maneira integral, sem
desconto. Os caminhões
têm prazos diferenciados
para o pagamento integral
sem desconto, o vencimento
é no dia 17/4 (independente
do final de placa), e para os
proprietários que optarem
pelo parcelamento em três
vezes, os vencimentos são
em março, junho e setembro
(veja as tabelas completas).

Os proprietários deverão
observar o calendário de
vencimento por final de placa
do veículo. Para efetuar o
pagamento do IPVA 2020,
basta o contribuinte se dirigir a uma agência bancária
credenciada, com o número
do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor)
e efetuar o recolhimento
no guichê de caixa, nos
terminais de autoatendimento, pela internet ou débito
agendado ou outros canais
oferecidos pela instituição
bancária. Também é possível realizar o pagamento em
casas lotéricas e com cartão
de crédito, nas empresas
credenciadas à Secretaria
da Fazenda e Planejamento.
Atraso de pagamento
O contribuinte que deixar
de recolher o imposto fica
sujeito a multa de 0,33% por
dia de atraso e juros de mora
com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual
da multa fixa-se em 20% do
valor do imposto. Permanecendo a inadimplência do
IPVA, o débito será inscrito e,
como consequência, a multa
passará a 40% do valor do
imposto, além da inclusão
do nome do proprietário no
Cadin Estadual, impedindo-o
de aproveitar eventual crédito que possua por solicitar a
Nota Fiscal Paulista. A partir
do momento em que o débito
de IPVA estiver inscrito, a
Procuradoria Geral do Estado poderá vir a cobrá-lo
mediante protesto. Após o
prazo para licenciamento,
conforme calendário do Detran, a inadimplência do IPVA
impedirá de fazê-lo. Como
consequência, o veículo
poderá vir a ser apreendido,
com multa aplicada pela
autoridade de trânsito e sete
pontos na Carteira Nacional
de Habilitação (CNH).

de vencimento do IPVA 2019

Maior valor para veículo
tipo Automóvel:

Valor de IPVA: R$ R$
R$ 119.193,84

LO PARADISO DD
Ano de fabricação: 2019
Frota: 5
Valor: R$ 672.458,00
Valor de IPVA: R$
13.449,16

Menor valor para veículo
tipo AUTOMÓVEL:
Marca/Modelo:
11 4 3 1 7 0 - - A N T O N I O
CARLOS/F.PROPRIA
Ano de fabricação: 2004
Frota: 1
Valor: R$ 1.510,00
Valor de IPVA: R$ 60,40

Marca/Modelo:
1526140 -- I/MCLAREN
SENNA COUPE
Ano de fabricação: 2019
Frota: 2
Valor: R$ 7.206.500,00
Valor de IPVA:
R$ 288.259,03
Maior valor para veículo
tipo Camioneta/ Utilitário:
Marca/Modelo:
2054000-- I/ROLLS
ROYCE CULLINAN
Ano de fabricação: 2018
Frota: 1
Valor: R$ 2.979.856,00

Maior valor para veículo
tipo Caminho:
Marca/Modelo:
3152420-- SCANIA/R 580
B6X4
Ano de fabricação: 2008
Frota: 2
Valor: R$ 593.639,00
Valor de IPVA: R$
8.904,59
Maior valor para veículo
tipo ÔNIBUS / MICRO-ÔNIBUS:
Marca/Modelo:
4166380-- M.BENZ/MPO-

Calendário

Maior valor para veículo
tipo MOTOS E SIMILARES:
Marca/Modelo:
0046650 I/DUCATI 1299
SUPERLEGGE
Ano de fabricação: 2017
Frota: 1
Valor: R$ 374.796,00
Valor de IPVA:
R$ 7.495,92

Rel ação dos m ai or es e m enor es v al or es venai s
registrados pela pesquisa FIPE em setembro de 2019

MENOR valor para veículo tipo CAMIONETA /
UTILITÁRIO
Marca/Modelo: 2035040
-- TOKUJI/F.PROPRIA
Ano de fabricação: 2004
Frota: 1
Valor: R$ 3.702,00

Valor de IPVA: R$
148,08
MENOR valor para veículo tipo CAMINHÃO:
Marca/Modelo:
3088140 -- GMC/6150
RONTAN AMB
Ano de fabricação: 2000
Frota: 7
Valor: R$ 8.113,00
Valor de IPVA: R$
121,70
MENOR valor para veículo tipo ÔNIBUS / MICRO-ÔNIBUS:
Marca/Modelo:
4094010 -- VW/KOMBI

ESCOLAR
Ano de fabricação: 2000
Frota: 155
Valor: R$ 9.887,00
Valor de IPVA: R$
197,74
MENOR valor para veículo tipo MOTOS E SIMILARES:
Marca/Modelo:
0181040 -- I/HERO PUCH
50
Ano de fabricação: 2000
Frota: 22
Valor: R$ 584,00
Valor de IPVA: R$ 11,68
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