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A informação ao alcance de todos

Ano 10

A p ó s  a  d i p l o m a ç ã o  r e a l i z a d a  p e l a  J u s t i ç a  E l e i t o r a l  p a r a  a s s u m i r e m  o s  c a r g o s ,  o s  11  v e r e a d o r e s  e l e i t o s , 
P r e f e i t o  e  V i c e - P r e f e i t o  d e  G u a r a r e m a ,  s e r ã o   e m p o s s a d o s  o f i c i a l m e n t e  e m  S e s s ã o  S o l e n e  d e  I n s t a l a ç ã o 
d a  2 6 ª  L e g i s l a t u r a  d o  M u n i c í p i o  q u e  a c o n t e c e r á  n o  d i a  1 º  d e  j a n e i r o  d e  2 0 2 1 .  C o n t i n u a  n a  p á g i n a  0 3

 O Vereador Claudinei Santos de Oliveira (Tíu) 
presidirá os trabalhos, já que  foi o mais votado nas 
Eleições de 2020

Odvane Rodrigues da Silva (Vice- Prefeito), foi  
diplomado no dia 17/12/ 2020, apto para tomar posse  

José Luiz Eroles Freire (Zé) Prefeito eleito, foi diplo-
mado no dia 17/12/2020 e toma posse no dia 1º de 
Janeiro de 2021. Continua na Página-03

O retorno ocorrerá de 
forma regionalizada, de 
acordo com os Departa-
mento Regionais da Saúde, 
obedecendo aos critérios 
de segurança estabelecidos 
pelo Centro de Contingência 
do Coronavírus

 O Governo de SP 
anunciou no dia 17/12, que 
manterá o retorno gradual às 
aulas presenciais para o ano 
letivo de 2021. O decreto 
que autoriza a retomada 
das aulas em todas as fases 
do Plano São Paulo e re-
gulamenta as regras foram  
publicadas ontem (18/12),

O retorno ocorrerá de 
forma regionalizada, de 
acordo com os Departa-
mento Regionais da Saúde, 

obedecendo aos critérios 
de segurança estabelecidos 
pelo Centro de Contingência 
do Coronavírus.

A decisão para manter 
escolas abertas em todas 
a fase do Plano São Paulo 
é baseada em experiências 
internacionais e nacionais 
e tem o intuito de garantir 
a segurança dos alunos e 
professores, bem como o 
desenvolvimento cognitivo 
e socioemocional das crian-
ças e adolescentes.

Se uma área estiver nas 
fases vermelha ou laranja do 
Plano São Paulo, as escolas 
da educação básica, que 
atendem alunos da edu-
cação infantil até o ensino 
médio, poderão receber 
diariamente até 35% dos 

alunos matriculados. Na fase 
amarela, elas ficam autoriza-
das a atender até 70% dos 
estudantes; e na fase verde, 
até 100%. Os protocolos sa-
nitários devem ser cumpridos 
em todas as fases.

Já as instituições de 
ensino superior, poderão 
funcionar na fase amarela 
com até 35% das matrículas, 
e na fase verde, com até 
70%. Nas etapas vermelha 
e laranja, elas não estão 
autorizadas a funcionar.

Cursos superiores espe-
cíficos da área médica têm o 
retorno presencial autorizado 
em todas as fases do Plano.

As instituições de ensino 
de todas as redes deverão 
aderir e alimentar o Sistema 
de Monitoramento da Secre-

taria de Educação para que 
a abertura das unidades 
seja autorizada. A medida 
garante monitoramento cen-
tralizado da retomada da 
educação, para que a aber-
tura de escolas ocorra de 
forma segura e responsável.

O último dia do ano le-
tivo deste ano será no dia 
23 de dezembro e as aulas 
nas escolas estaduais, em 
2021, terão início no dia 1º 
de fevereiro.

2020
Desde o dia 8 de setem-

bro, escolas estaduais do 
interior reabriram escolas 
com atividades de reforço 
e acolhimento emocional. 
O governo de SP já auto-
rizou a retomada de aulas 
para o Ensino Médio em 

7 de outubro e, para o En-
sino Fundamental em 3 
de novembro, pautado em 
medidas de contenção da 
epidemia, seguindo as re-
comendações sanitárias do 
Centro de Contingência do 
coronavírus.

Cerca de 1,7 mil es-
colas estaduais em 314 
municípios retornaram com 
atividades presenciais no 
Estado, sendo 800 na capital 
paulista.

Para a retomada, a Se-
duc-SP adquiriu e distribuiu 
uma série de insumos desti-
nados tanto aos estudantes 
quanto aos servidores, como 
12 milhões de máscaras de 
tecido, mais de 440 mil face 
shields (protetor facial de 
acrílico), 10.740 termôme-

tros a laser, 10 mil totens 
de álcool em gel, 221 mil 
litros de sabonete líquido, 78 
milhões de copos descartá-
veis, 112 mil litros de álcool 
em gel, 100 milhões de rolos 
de papel toalha e 1,8 milhão 
de rolos de papel higiênico.

PDDE-SP
Em todo o Estado, as 

5,1 mil escolas estaduais 
receberam R$ 700 milhões 
através do Programa Di-
nheiro Direto na Escola de 
SP neste ano de 2020. Essa 
verba foi destinada para ma-
nutenção e conservação das 
unidades para a volta segura 
das aulas presenciais. Mais 
700 milhões já estão sendo 
serão liberados para os 
preparativos do ano letivo 
de 2021.

Vereadores eleitos, Prefeito 
e Vice-Prefeito tomam posse 
no dia 1º de janeiro de 2021

Governo de SP mantém volta às aulas presenciais para o ano letivo de 2021 e define regras
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Muita calma. Não vou 
me referir aqui a ninguém 
ligeiramente acima do 
peso ou usar um adjetivo 
pejorativo tornando-me 
alvo dos politicamente 
corretos pela minha “fal-
ta de sensibilidade”. O 
gordinho a que me refiro 
no tema, é uma área do 
corpo (ou mais), que pode 
incomodar tanto homens 
quanto mulheres ao usar 
alguns modelos mais jus-
tos de roupas como sun-
gas, tops, bermudas de 
lycra, etc. Essa definição 
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                      O GORDINHO
foi-me inspirada por uma 
aluna muito querida que 
tem o seu “gordinho” quan-
do usa o top para treinar, 
na região entre o músculo 
peitoral e o deltoide, pouco 
acima dos seios, causado 
pela pressão exercida pelo 
tecido do top. A mesma 
situação pode ocorrer em 
outros lugares como nas 
costas entre o grande dor-
sal e o redondo maior, ou 
acima da crista ilíaca, o 
famoso pneuzinho... e por 
aí vai. O tal gordinho pode 
surgir por um leve acúmulo 
de gordura na região so-
mado à pressão da roupa, 
falado anteriormente, que 
para alguns pode ser um 
incomodo, mas não deve 
ser encarado como algo 
desesperador. Há como 
solucionar, talvez não na 
totalidade, pois além de 
depender de alguns fato-
res básicos como exer-
cício físico e equilíbrio 

alimentar, não há uma 
receita padrão para todos. 
Basicamente é necessário 
reduzir a gordura corporal 
e aumentar o tônus mus-
cular, um pouco diferente 
de hipertrofia muscular. 
Exercícios ideais são mui-
tos. As técnicas, inúmeras. 
Para ajudar e acender uma 
luz no fim do túnel, pos-
so dizer que o exercício 
ideal é a soma de muitos 
exercícios: musculação, 
caminhada ou corrida, na-
tação, treinos intervalados, 
pilates, ciclismo. Todos es-
tes e muitos outros, juntos 
ou não, podem contribuir 
muito para redução e até o 
desaparecimento do “gor-
dinho”. Mais importante do 
que a modalidade em si, é 
a regularidade no treina-
mento (mínimo de 3 vezes 
por semana) e a combina-
ção com um bom senso 
alimentar, especialmente 
aos finais de semana e nas 

festas de fim de ano. Tem 
alternativas mais radicais 
como a lipoaspiração que, 
opinião minha apenas, 
são desnecessárias para 
um caso relativamente 
simples de resolver. Acre-
dito que o gordinho não 
justifique um procedimento 

invasivo e um pós operató-
rio dolorido. Treinar, apren-
der a treinar, dormir bem, 
aprender a se alimentar 
de maneira equilibrada e 
praticar por toda a vida, 
aceitar o próprio corpo, 
com suas imperfeições, 
sua beleza, virtudes e 

Advocacia Ubirajara Silveira
         Desde 1958

Rua Quintino Bocaiúva, 231    www.aus.com.br          Tel:(11) 3106-2042

  7º andar - Centro                     contato@aus.com.br           (11) 3107-8468

  São Paulo- SP - 01004903 

limitações, nunca se com-
parar a ninguém; tudo 
isso vai fazer esquecer o 
gordinho e naturalmente 
ele vai perder importância. 
Treinando bem, o gordinho 
vai diminuir, vai ficar firme 
e forte e vai deixar de ser 
um gordinho fofo.        

MUITAS OPÇÕES
EM UM SÓ LUGAR!
MUITAS OPÇÕES

EM UM SÓ LUGAR!

Praça Coronel Brasilio Fonseca, nº83, Centro de Guararema 



Jornal Gazeta de Guararema,  Sábado,  19 de  Dezembro de  2020 3Jornal Gazeta de Guararema

Vereadores eleitos, Prefeito e Vice-Prefeito tomam posse
Na Sessão Solene, ca-

berá ao Vereador Claudinei 
Santos de Oliveira presidir os 
trabalhos, já que ele foi o mais 
votado nas Eleições de 2020. 
Na sequência, os Vereadores, 
já oficialmente empossados 
para a Legislatura 2021-2024, 
empossarão o novo Prefeito 
José Luiz Eroles Freire e o Vi-
ce-Prefeito Odvane Rodrigues 
da Silva. 

Após a posse, os Verea-
dores escolhem, por meio de 
votação direta, a Mesa da Câ-
mara para o primeiro biênio, 
composta pelo Presidente, 
Vice-Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários.

Destaca-se que, em vir-
tude da pandemia, a Sessão 
Solene de Instalação da pró-
xima Legislatura acontecerá 
somente com a presença dos 
eleitos e dos funcionários da 
Câmara que seguirão à risca 
os protocolos da Organização 
Mundial da Saúde, utilizando 
máscara, álcool em gel e 
mantendo o distanciamento, 
diminuindo ao máximo os 
riscos de contaminação. 

A população poderá 
acompanhar a Sessão em 
transmissão ao vivo pela TV 
Câmara, acessando o site: 
http://tvcamaraaovivo.net/
cmguararema/ ou acompa-
nhando pelo Facebook Oficial: 
@camaraguararema.

Data da Sessão Solene: 1º 
de janeiro de 2021

Horário: 15 horas

Quem assume as 11 
cadeiras da Câmara em 1º 
de janeiro de 2021:

-  André  Augus to  de
 O l i ve i ra  (Dé)

- Claudinei Santos de
 Oliveira (Tíu)

-  Eduardo Aparecido 
Moreira Franco (Dú)

- Eduardo Maia da Silva 
(Gonda)

- Irineu Claudio Leite 
(Irineu)

- José Francisco Beraldo 
Júnior (Júnior da Casa de 
Ração)

- Marcos Wezassek de 
Brito (Marcos Brito Alemão)

- Maria de Fátima Soares 
Pereira de Souza (Fatinha do 
Parque Agrinco)

- Reinaldo Gaspar (Reinal-
do Alemão)

- Sidnei  Santos Leal 
(Sidnei  Gordo)

- Vanessa Martins dos 
Santos (Vanessa Martins)

Vereador André Augusto de Oliveira (Dé)

Vereador  Irineu Claudio Leite (Irineu)

Vereador Eduardo Aparecido Moreira Franco (Dú)

Vereador Eduardo Maia da Silva (Gonda)

Vereador José Francisco Beraldo Júnior (Júnior 
da Casa de Ração)

Vanessa Martins dos Santos (Vanessa Martins)
Vereadora  Maria de Fátima Soares Pereira de 
Souza (Fatinha do Parque Agrinco)

Vereador Marcos Wezassek de Br i to (Marcos 
Br i to Alemão)

Sidnei Santos Leal (Sidnei Gordo)
Vereador Reinaldo Gaspar (Reinaldo Alemão)
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Escritório Síntese Contabilidade 
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, Imposto 
de Renda, diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente de 
profissionais pronta para assessorar a sua Empresa, faça uma visita e conprove!
Rua Barão de Jaceguai, nº 627- Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200

BOAS
FESTAS!

Um Feliz Natal e um maravilhoso 2021
repleto de saúde, alegria e prosperidade.

Equipe Planear Projetos

DESEJAMOS A TODOS

SONHOS SE TORNAM PROJETOS E
PROJETOS REALIZAM SONHOS!

Praça Nove de Julho, 58 Centro Guararema
planear@globo.com

(11)4693-2539/(11)99684-5656

ASA DE FRANGO

FRANGO INTEIRO 

7,49
KgR$

13,99
KgR$

39,99
KgR$

CONTRA FILÉ

Rua Rangel Junior, 15 Centro, Guararema -SP

QUALIDADE, VARIEDADE E MELHOR PREÇO!!!

DICAS PARA PREPARAR UM BOM CHURRASCO

Planejamento
Vale a pena fazer um checklist básico dos itens que não podem faltar.

Escolha da carne
Existem cortes que são sempre recomendados para um bom churrasco,
como: picanha, maminha, costela, filé mignon, entre outros. Em nossas
lojas você sempre conta com a ajuda de nossos açougueiros e com os 
melhores cortes.

Quandade
Para acertar a quandade, é importante saber o número de pessoas 
que vão ao seu churrasco. 

No fogo
Cuidado com a hora de assar a carne, a brasa também faz diferença.

Temperos
Os temperos dão aquele sabor especial para sua carne. E tão 
importante quanto escolher o melhor corte, é saber selecionar o
sal e as ervas para temperar. 

Acompanhamentos
Esses não podem faltar!

MELHORES 
CORTES DA 

CIDADE!!
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FelizNatale Ano
Novo
Precisamos olhar
para o futuro com
fé, esperança e amor.

IRTUDE
Colégio

Para maiores informações entre em contato
ou visite nossa instalação.

(11) 4693-1906

@colegiovirtude

Av. Antônio Teixeira Muniz, 2643 - Ipiranga

Matrículas Abertas 2021

Vá na certeza!
Colégio Virtude!
COLÉGIO VIRTUDE PARABENIZA OS MEDALHISTAS!!

IRTUDE
Colégio

A Olimpíada Canguru de Matemática é uma competição anual
INTERNACIONAL destinada aos alunos do 3º ano do
Ensino Fundamental até os da 3ª série do Ensino Médio.

Isabella Campagnoli M. B. Braga
Pedro Lyoto de Alencar
Brenno de Souza Baccaro
Antônio Carvalho S. Júnior
Daniel Shunsuke B. Tamaki
Giovana Penteado de S. Silva

Julia Nastari de Almeida
Julia Penteado de S. Silva
Marcelo Augusto M. Silva
Clara Sousa F. M. Santos
Juliana Murciano C. Gonçales
Lívia Herruso Pereira

OS NOSSOS 12 ALUNOS MEDALHISTAS
da Olimpíada Canguru de Matemática 2020 são:

(11) 4693-1906
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SILENE  OLIVEIRA
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social

Mesmo não estando em peregr inação nas ruas, a Tradic ional  Fol ia de Reis estará 
presente no coração de todos, cantando e celebrando o nascimento de Jesus e o en-
contro com os Três Reis Magos. “Abre essa porta e acende a luz,  vai  um present inho 
pra Deus ou pra Jesus.. . .Vamos agradecer a prenda que nos deu, quem vos pagará 
é nosso Santo Reis” .

O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa; entretanto se faz necessário o silêncio para que se consiga ouvir a voz 
do amor. Natal é você, quando se dispõe, todos os dias renascer e deixar que Deus penetre em sua alma. O pinheiro 
de Natal é você, quando com sua força resiste aos ventos e dificuldades da vida. Você é a decoração de Natal, quando 
suas virtudes são as cores que enfeitam sua vida. Você é o sino de Natal, quando chama, congrega, reúne. 
A luz de Natal é você quando com uma vida de bondade, paciência, alegria e generosidade consegue ser luz a iluminar 
o caminho dos outros. A estrela-guia do Natal é você, quando consegue levar alguém ao encontro do Senhor. 
Você será os Reis Magos quando conseguir dar de presente, o melhor de si, indistintamente a todos. A música de Natal 
é você, quando consegue também sua harmonia interior. O presente de Natal é você, quando consegue comportar-se 
como verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano. O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita no 
gesto de amor de suas mãos. Você será os “votos de Feliz Natal” quando perdoar, restabelecendo de novo, a paz, 
mesmo a custo de seu próprio sacrifício. A ceia de Natal é você, quando sacia de pão e esperança qualquer ca-
rente ao seu lado. Você é a noite de Natal quando consciente, humilde, longe de ruído e de grandes celebra-
ções, em silêncio recebe o Salvador do Mundo. O Natal, enfim, são todos aqueles que acreditam no aniversariante 
que veio com a missão de dar a sua vida pela humanidade e sempre praticou aquilo que pregou; o Filho de Deus 
vindo a terra para redimi-la de seus pecados e de seus erros. Feliz Aniversário Menino Jesus. Feliz Natal a todos!

O presente está a caminho: Alan e Keli espe-
ram ansiosos pela chegada de Thomas.

Brenda Luciano ladeada pelos pais Luzia e 
Sebastião Luciano, segura firme o seu mais 
fofo e  valioso presente: o filho Benício.

Na harmonia do seu lar, Aline, Arthur, Anderson 
e Rafael, aguardam ansiosos pela celebração 
do Natal, para receber o Salvador do Mundo.

A primeira ceia de Natal da bonequinha Valentina 
será recheada de amor, alegria e muitos beijinhos 
dos papais Neto e Leciany.

Foto arquivo: Figueiredo

Foto: Quitéria Sousa

Fotos: Rita Tavares
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Famíl ia Mori :  Viv iane, Vera,  Rafael  e Mi lena, optaram pelo
amarelo para t ransmit i r  p leni tude, alegr ia e ot imismo.

Diego Valim compartilha com sua mãe Ana e seu filho Arthur, a 
emoção de sentir no coração o Espírito do Natal.

Natal  mais que especial :   Valber Sant iago, i r radia fe l ic idade e 
grat idão ao lado da sua f i lha Raffaela e sua esposa Kát ia.

O retrato de uma linda e abençoada família: Manuela, Fernanda, 
Mariana, Arthur, Rodrigo e Thiago.

Num cenário  delicado e sublime, a pequena Isis, junto com a mamãe 
Simone e papai Fred, esperam para comemorar o nascimento de Jesus.

Fotos: Rita Tavares



Jornal Gazeta de Guararema, Sábado,  19 de Dezembro  de  2020 8 Jornal Gazeta de Guararema

É com sentimento de Gratidão por todos que

estiveram conosco neste ano, que nós da

Família 3 Mosqueteiros desejamos a todos os

nossos parceiros, clientes amigos e familiares

um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de

conquistas e realizações. 

BOAS FESTAS!
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Na manhã da última quin-
ta-feira (17/12), Guararema 
conquistou a 21ª posição en-
tre as 645 cidades do Estado 
de São Paulo no Programa 
Município VerdeAzul. A colo-
cação garante o melhor lugar 
na Região Metropolitana 
de São Paulo e no Vale do 
Paraíba. O ranking foi infor-
mado em cerimônia online 
realizada pela Secretaria 
Estadual de Infraestrutura e 
Meio Ambiente.

Dentre as diretivas do 
Programa em 2020 o muni-
cípio atingiu nota 10 em “Es-
trutura e Educação Ambien-
tal” e “Conselho Ambiental”. 
Além disso, houve aumento 
nas pontuações referentes a 
Resíduos Sólidos e Gestão 
das Águas, que foram dife-
renciais para o destaque na 
classificação.

Com esta premiação, 
Guararema segue pelo 7º 
ano consecutivo de certifica-
ção no Programa Município 
VerdeAzul e reconhecimento 
do trabalho realizado pela 
Prefeitura.

“Ficamos extremamente 
satisfeitos com mais este re-
sultado. Manter Guararema 
com esta classificação nos 
dá a certeza que estamos no 
caminho certo. Melhorando 
cada dia mais e alcançando 
resultados de expressão. 
Além de sermos a melhor 
de duas regiões tão relevan-
tes para o Estado de São 
Paulo”, explicou o Prefeito 
Adriano Leite.

Guararema conquista certificação pela 7ª vez consecutiva
Município atingiu 21ª posição e é destaque nas regiões Metropolitana e Vale do Paraíba
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Para cada desafio de 2020
desejamos  novas oportunidades

para um 2021 mais próspero.

@sicrediprogresso �.com/sicrediprogresso
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Desejamos  a todos os funcionários , fornecedores e 
a comunidade de Guararema, votos de Paz e Saúde. 
Feliz Natal. Boas Festas!



Tel: (11) 4693-1319 

Avenida Dona Laurinda, 449 - Centro de Guararema 

O Mago Supermercados deseja 
a todos um 2021 repleto de 

bênçãos e esperanças, que 
coisas simples como um 

#abraço voltem a estar em 
nosso cotidiano.

Boas feas!


