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Guararema realiza a entrega do 
primeiro “Selo de Produto Artesanal”
Cerimônia ocorreu nesta quarta-feira (03/02), no Paço Municipal, e contou com a presença do prefeito José Luiz Eroles Freire, o Zé
“Este selo representa a re-
alização de um sonho para 
mim”. Assim definiu Elisan-
gela de Souza, de 41 anos, 
ao ser a primeira artesã a ter 
os produtos certificados em 
Guararema, com permissão 
para comercializá-los se-
guindo todas as normas de 
segurança necessárias. Pro-
dutora de geleias artesanais 
há quatro anos, ela recebeu 
das mãos do prefeito José 
Luiz Eroles Freire, o Zé, e 
do secretário municipal de 
Emprego e Desenvolvimen-
to Econômico, Marlon Rodri-
gues Nascimento, o primeiro 
“Selo de Produto Artesanal” 
da cidade.
 “Estou muito feliz. Ser em-
preendedora no Brasil é muito 
difícil, ainda mais trabalhan-
do como artesã e tendo que 
competir com as grandes 
empresas. Além do traba-
lho, a gente lida com muita 
burocracia. O recebimento 
desse selo simboliza a valo-
rização e o reconhecimento 
que o município nos fornece, 

destaca o valor do artesão, 
colocando a gente em des-
taque”, comentou Elisangela 
durante o ato de entrega do 
certificado que ocorreu nesta 
quarta-feira (03/02), no Paço 
Municipal.
 Desenvolvido no âmbito do 
“Programa Produção Artesa-
nal” de Guararema, o Selo de 
Produto Artesanal tem como 
objetivo certificar produtos 
feitos por meio da arte e 
técnica do trabalho manual. 
Trata-se de uma iniciativa 
da Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
que visa beneficiar pequenos 
produtores formalizados no 
município, permitindo a venda 
de produtos 100% artesanais. 
Além do selo, o programa 
oferece acesso aos cursos, 
capacitações e oficinas do 
Sebrae. Para participar, o in-
teressado deve ser morador 
de Guararema e se formalizar 
e regularizar como Microem-
preendedor Individual.Conti-
nua na página -05 

Foto: Quinzinho

A rede Drogarema, sinônimo de tradição na cidade, traz uma 

g r a n d e  n o v i d a d e  p a r a  a  p o p u l a ç ã o  d e  G u a r a r e m a !

Com o objetivo de oferecer aos clientes uma nova experiência de 

compra, com grandes descontos em medicamentos e perfumaria, 

O Grupo Drogarema apresentará em breve sua nova loja 

U l t r a f a r m a  Po p u l a r .  C o n t i n u a  n a  p á g i n a  - 0 3

GRUPO DROGAREMA E ULTRAFARMA 
POPULAR, UMA UNIÃO DE SUCESSO.
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Guararema oferece vagas para curso de 
“Artesanato com madeira maciça reciclável”

Saúdades

Ficou na lembrança 
          Há 92 anos... 

 Se estivesse vivo, 
o comendador e sau-
doso prefeito Sebas-
tião Alvino de Souza  
estaria completando 
amanhã (07/02),  92 
anos de idade.  E le 
nasceu em Araripina, 
Estado de Pernambu-
co, em 07 de fevereiro 
de 1929.  Mudou-se 
para São Paulo em 
1952, onde trabalhou 
como empreiteiro para 
a Prefeitura de São 
Paulo e depois como 
inspetor  da Tour ing 
Club do Brasil.

Conheceu Guarare-
ma através dos amigos 
Sr. José Luiz Gonçal-
ves da Silva e Dona 
Zezé, que tinham um 
sítio na cidade, para 
onde se mudou e co-
meçou a trabalhar.

Casou-se  com a 
Sra. Conceição Appa-
recida Alvino de Souza 
e tiveram dois filhos, 
José Luiz Alvino de 
Souza e Marcio Luiz 
Alvino de Souza. 

Foi prefeito entre os 
anos de 1970 a 1972, e 
de 1978 a 1982. Dinâ-
mico, implantou várias 
obras para moderniza-

ção da cidade, como 
abertura de estradas 
rurais, a implantação 
da Estação de Trata-
mento de Água, e a 
construção de escolas.

Ele também foi pre-
sidente do Guararema 
Futebol Clube, do Ro-
tary Clube de Guara-
rema e condecorado 
Comendador.

Faleceu em 1988, 
em consequência de 
um grave acidente de 
carro,  aos 59 anos 
de idade. Pela Lei Nº 
1412, de 25 de junho 
de 1990,  fo i  home-
nageado com a de-
nominação do logra-
douro “Rua Comenda-
dor Sebastião Alvino 
de Souza”, no bairro 
Chácaras Guanabara, 
neste Município e pela 
Lei Nº 2490, de 11 de 
abril de 2008, foi ho-
menageado com a de-
nominação da “Escola 
Profissionalizante Pre-
feito Sebastião Alvino 
de Souza”, no bairro 
Nogueira - Guararema. 
Fonte: Casa da Memó-
ria “resgatando a His-
tória de Guararema”

SEU TREINO É MONÓTONO?

O treinamento físico, principal-
mente treinos indoor, podem 
parecer ou até se tornarem mo-
nótonos levando à desistência 
imediata. Mas como tudo na vida 
fitness, essa avaliação de mono-
tonia precisa ser bem explicada 
antes de rotular definitivamente 
uma modalidade ou outra. Ob-
viamente, por mais empolgante 

que seja a atividade física prati-
cada, tem dias que nem mesmo o 
mais entusiasmado professor ou 
aluno estão 100%. Isso é perfei-
tamente natural de ocorrer e mui-
to comum, pois todos temos os 
afazeres e compromissos diários 
com família, emprego, escola, 
etc, que podem influenciar direta-
mente de maneira positiva ou ne-
gativa no treino e na motivação. 
Outros fatores como ambiente 
da academia, equipamentos, 
métodos de treino, empenho do 
profissional, feedback do pra-
ticante, objetivos individuais e 
resultados entregues são mais 
alguns pontos que fazem parte 
do pacote da motivação para trei-
nar e ao contrário disso, também 
da monotonia emergente. Para 
que o treino não caia na mono-
tonia, como muitos alegam para 
abandonar a prática, é lembrar 

todos os dias porque está trei-
nando e valorizar as mudanças 
positivas na saúde, no corpo e 
na vida que só o treinamento 
proporciona. E se quer manter 
o engajamento, nada mais per-
tinente do que dar um retorno ao 
seu treinador/professor, mesmo 
porque por melhor que seja o 
profissional, não tem como adi-
vinhar o que se passa com cada 
aluno/atleta. É preciso uma troca 
de informações constantes para 
ajustes na maneira e no método 
de treino, principalmente daque-
les que buscam novidades para 
ajudar na motivação. Por último e 
acredito mais importante, é cada 
um assumir a responsabilidade 
por suas ações, seus problemas 
e suas lutas. Explicando: não é 

honesto dizer que não está 
motivado para treinar simples-
mente porque o treino não é o 
que esperava sendo que isso 
não foi dito a quem montou os 
treinos e se preocupa diaria-
mente com os resultados. A 
responsabilidade de transmi-
tir o descontentamento com o 
treino, dar um retorno ao pro-
fessor é do aluno, totalmente. 

Também a falta de empenho e 
morosidade, característicos da 
segunda-feira por exemplo, mui-
tas vezes vem acompanhados 
do “não sei o que acontece” ou 
“acho esse exercício muito cha-
to”, mas raramente vem seguido 
da verdade real, que geralmente 
é um deslize gastronômico ou 
alcoólico no final de semana. 
Não é nenhum crime curtir os 

prazeres da vida, mas deve-se 
assumir a responsabilidade pelo 
dia seguinte e não tentar trans-
feri-la ao professor ou ao treino. 
Como sempre digo, 70% do re-
sultado e da dinâmica do treino 
é responsabilidade do aluno. Se 
nossos 30% não atingirem as 
expectativas em 15 dias, mudar 
de profissional é a opção. 

Rural (Senar), está com inscrições abertas para o curso gratuito 
de artesanato com madeira maciça reciclável, também conhecido 
como marchetaria.
 Com inscrições abertas para homens e mulheres acima de 18 anos 
de idade, as aulas estão previstas para acontecer de 23 a 26 de 
fevereiro, das 9 às 18 horas. Os interessados podem se inscrever 
presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua 19 de Setembro, 
127, Centro, com os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante 
de endereço. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 
8 às 11h30 e das 13 às 16h30.
 Os artigos “marchetados” são itens importantes na decoração de 
residências e estabelecimentos comerciais, que agregam valor 
estético ao caráter utilitário das peças. O curso tem o objetivo de 
ensinar técnicas para ornamentação e restauração de móveis, 
quadros, tetos, pisos, painéis e esculturas. Para essas funções são 
usadas ferramentas manuais e automáticas para trabalhar tanto a 
madeira, quanto pedras e metais.
 Local do curso
 O curso será realizado na sede da Estação Literária Professora 
Maria de Lourdes Évora Camargo, que fica na Rua 19 de Setembro, 
233, no Centro. O material, a alimentação do aluno e o certificado 
já estão inclusos na inscrição, que é totalmente gratuita.
 As aulas presenciais atenderão às diretrizes estabelecidas pelo 
Governo Federal e Estadual, Organizações de Saúde e Prefeitura de 
Guararema. Os protocolos de segurança sanitária e distanciamento 
social serão seguidos rigorosamente. Para outras informações a 
população pode entrar em contato pelos telefones 4693-1717 ou 
4693-1432.

As inscrições já estão abertas e 
o curso terá início dia 23 de feve-
reiro; as aulas serão sediadas na 
Estação Literária de forma pre-
sencial e gratuita.  A Secretaria 
de Emprego e Desenvolvimento 
Econômico de Guararema, em 
parceria com o Sindicato Rural 
de Jacareí (SRJ) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 

Comendador e ex- Prefeito Sebastião Alvino de Souza
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GRUPO DROGAREMA E ULTRAFARMA 
POPULAR, UMA UNIÃO DE SUCESSO.
Há 25 anos em Guararema, o Grupo Drogarema dá um passo a frente trazendo a franquia ULTRAFARMA POPULAR para a população Guararemense.

A rede Drogarema, 
sinônimo de tradição na 
cidade, traz uma grande 
novidade para a popula-
ção de Guararema!
Com o objetivo de ofere-
cer aos clientes uma nova 
experiência de compra, 
com grandes descon-
tos em medicamentos 
e perfumaria, o Grupo 
Drogarema apresentará 
em breve sua nova loja 
Ultrafarma Popular.
A Unidade Ultrafarma 
Popular Guararema será 
a segunda loja do grupo, 
tendo também a unida-
de Mogilar em Mogi das 
Cruzes, inaugurada em 
novembro de 2020.
A nova franquia Ultra-
farma Popular será lo-
calizada na Rua 19 de 
Setembro, nº 06 no Cen-
tro de Guararema, com 
inauguração em breve. 
A nova loja contará com 
uma estrutura diferen-
ciada, estacionamento 
aos clientes e também 
serviço de entrega. 
Para acompanhar o 
crescimento da empre-
sa, as demais unida-
des Drogarema serão 
atualizadas com nova 
identidade visual, novos 
preços e descontos di-
ferenciados continuando 
com seu atendimento de 
qualidade.
Faça essa nova experi-
ência: Receba em sua 
casa os produtos através 
do disk entrega com os 
melhores preços e des-
contos do Brasil.
Fique ligado em nossas 
redes sociais para maio-
res informações!  No 
Facebook e Instagram 
somos @drogarema. 
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

                            HORÓSCOPO PARA DE 31/01/ Á 06/02/2021
ÁRIES - Uma notícia agradável sobre negócio ou encontro amoroso, vai lhe 
trazer satisfação. Excelentes oportunidades de se realizar sentimentalmente, 
financeiramente, social e profissionalmente. O seu lado artístico, esta fortalecido, 
ensejando vitórias neste campo.

TOURO - As pessoas do seu signo, são, realmente, as mais favorecidas nesta 
fase astrológica. Aproveite as próximas horas para dedicar-se à vida sentimental, 
cultural, intelectual e ter muito resultado nas relações humanas em geral. Êxito 
em assuntos com autoridades, civis, militares e eclesiásticas.

GÊMEOS - Nem tudo sairá conforme seus planos, neste dia. Mas não se aborreça, 
pois tudo, dentro em breve, mudará para melhor para você. Continue sendo cau-
teloso com seu dinheiro, com usa saúde e com a sua moral. Notícias negativas.

CÂNCER - Supere o seu mau humor, que evitará questões, que poderiam 
terminar em sérios atritos. Evite, pois, estes atritos, porque muitas serão suas 
chances de sucesso, neste dia quer no campo profissional, quer no financeiro.

LEÃO - Você tem inclinação para as pesquisas profundas, a medicina, a filosofia, a 
ciência. Procure convergir tudo isto para o terreno prático, sólido, rendoso. Não fique 
no mundo dos sonhos. Seja sincero no amor. Dia propício. Favorável às amizades.

VIRGEM - Ótima saúde e bastante capacidade criativa, você terá hoje. Pode fazer 
negócios, pôr em prática suas novas ideias e solicitar favores, que será bem su-
cedido. Está na hora de você encarar seriamente o seu trabalho para que consiga 
aquele aumento que está precisando.

LIBRA - As primeiras horas do dia poderão trazer conhecimentos que ajudarão 
você a superar qualquer obstáculo que possa surgir. Estará predisposto, alegre 
e otimista. Surpresas agradáveis à tarde. Grande chance de ganho em jogos e 
na loteria. Fase excelente.

ESCORPIÃO - Período que promete muito sucesso nos negócios, no trabalho 
e nas novas empresas que fizer. Os amigos estarão dispostos a colaborar, e a 
vida amorosa e familiar lhe dará muita felicidade. Boas notícias. Pessoalmente, 
abandone os velhos hábitos que nunca o levaram a nada.

SAGITÁRIO - Período que promete muito sucesso nos negócios, no trabalho 
e nas novas empresas que fizer. Os amigos estarão dispostos a colaborar, e a 
vida amorosa e familiar lhe dará muita felicidade. Boas notícias. Pessoalmente, 
abandone os velhos hábitos que nunca o levaram a nada.

CAPRICÓRNIO - O excesso de desconfiança, quanto o excesso de confiança, 
pode ser prejudicial. Saiba que, no íntimo, todos querem ser bons em alguma coisa. 
A sua energia continua em alta, propiciando-lhe um pico sensual, que não passará 
despercebido perante a pessoa amada. 

PEIXES - Período em que poderá fazer ou pedir empréstimos e assinar documentos, 
ações ou mesmo pedir aumento de vencimentos, que será muito bem sucedido. 
A saúde estará boa e as chances de êxito amoroso e social. Pratique um esporte 
para manter a forma.

AQUÁRIO - Período em que poderá fazer ou pedir empréstimos e assinar docu-
mentos, ações ou mesmo pedir aumento de vencimentos, que será muito bem 
sucedido. A saúde estará boa e as chances de êxito amoroso e social. Pratique 
um esporte para manter a forma.

Solução
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Festejo po-
pularizado
na 2  Copa
do México

Descama-
ção agrava-
da pelo uso
de secador

Sentimento
de dor des-
feito com 
o perdão

Profeta que
não vai a-
té a monta-
nha (dito)

Designa o
enunciado
de um ar-
tigo de lei

Parte do 
leite que se
transforma
em nata

Um dos
filhos 

de Noé
(Bíblia)

Termo pe-
jorativo pa-
ra a clas-
se pobre

Frutinha
vermelha
rica em vi-
tamina A

Tem o
crawl co-
mo seu es-
tilo básico

Enraivecida
Pedra, 

em tupi-
guarani

Recurso
de celula-
res Android
para exe-
cutar pro-
gramas 
simulta-

neamente

A sexta
corda do

violão
Tênue

Em posi-
ção mais
elevada

País líder 
na geração
de energia

nuclear
(sigla)

Rest in
Peace
(sigla)

Reconhecer

Grupo
"Melhor",
na fala 

do caipira

Período 
até as 18 h
Sobremesa
cremosa

Apelido
de "Cae-

tano"

Possui no-
vas obriga-
ções com
a PEC das 
Domésticas

"(?) da Ca-
ra Preta",
cantiga
Lápide

Orixá
criança

Interjeição
de alegria

Doou
D. Redon-
da, por seu
físico (TV)

Desejo
intenso

Trabalhosa
"Isso é o
que nós vamos (?)!",

frase ameaçadora

Órgão estadual que e-
mite a Certidão Simpli-

ficada de
empresas

"(?) Trans-
viada",

clássico 
do Cinema
com James

Dean
Utilize

Domina-
dor (o na-
morado)

Falso (pop.)

Situação midiática que marcou a
crise da Ucrânia, torna difícil jul-
gar os fatos devido aos interesses

dos lados em conflito

a

3/erê — itá — mió — rip. 5/caput. 9/juventude. 11/multitarefa. 18/guerra de propaganda.

CSI de Guararema ajuda Polícia identificar suspeitos de estelionato
Câmeras de monitoramento da Prefeitura foram essenciais para que os suspeitos fossem localizados e detidos
A Polícia Militar (PM) prendeu 
nesta quarta-feira (04/02), em 
Guararema, quatro homens por 
estelionato, formação de quadri-
lha e uso de documentos falsos. 
A ação contou com o apoio do 
Centro de Segurança Integra-
da (CSI), que foi fundamental 
na identificação do veículo dos  
suspeitos que tentavam sacar 
dinheiro da conta de terceiros por 
meio de documentos falsificados. 
Segundo informações da Se-
cretaria Municipal de Seguran-
ça Pública, o fato ocorreu após 
o gerente da agência da Caixa 
Econômica Federal da cidade 
desconfiar do golpe e acionar 
a PM. Os policiais foram até a 
agência, constataram que os 

documentos eram falsos e que, 
além dos dois suspeitos presen-
tes no local, tinha outros dois in-
divíduos, cujo carro não havia 
sido identificado. 
“O CSI fez a análise das imagens 
para verificar em que veículo os 
outros dois membros da quadri-
lha estavam, e identificou ser um 
carro VW/Voyage branco. Eles, 
porém, já haviam fugido da ci-
dade. O CSI passou a placa do 
veículo para a Polícia Rodoviária 
Estadual, que conseguiu abordar 
os indivíduos na Rodovia Ayrton 
Senna, já na altura da Avenida 
Jacu-Pêssego, município de 
São Paulo”, relata o secretário 
da Pasta, Edson Roberto Pinto 
de Moraes.

Ainda de acordo com a Secre-
taria Municipal de Seguran-
ça Pública, os homens foram 
conduzidos até a Delegacia de 
Guararema, onde os outros dois 
estavam detidos. Todos foram 
presos em flagrante.
O CSI
Inaugurado em junho de 2016, 
o Centro de Segurança Integra-
da (CSI) é uma ferramenta de 
combate à violência e ao crime. 
Com mais de 164 câmeras espa-
lhadas pelo município de Guara-
rema, o CSI tem dado respaldo 
para as polícias Militar e Civil e 
contribuído muito na investiga-
ção e prevenção de crimes e 
acidentes, além de auxiliar em 
outras questões.
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Empreendedora Elisangela recebe o primeiro “Selo 
d e  Produto  Ar tesana l”  das  mãos  do  Pre fe i to  Z é
“A entrega do primeiro Selo de 
Produto Artesanal é um marco 
para Guararema. Nossa priorida-
de é destravar a economia e pro-
porcionar maior facilidade para 
os pequenos produtores. É muito 
importante que eles tenham essa 
abertura para vender os produtos 
feitos na cidade. O poder público 
tem a função de ajudar as pesso-
as, os comerciantes, os artesãos 
e toda a população, ainda mais 
em meio a uma pandemia”, afir-
ma o prefeito.
 Para o secretário de Emprego 
e Desenvolvimento Econômico, 
o Selo de Produto Artesanal 
é fundamental para ajudar os 
artesãos a venderem seus pro-
dutos com segurança e credi-
bilidade, abrindo mercado para 
o fornecimento a revendedores 
de maior porte. “É nosso dever 
desenvolver políticas públicas e 
estratégias para melhorar a eco-
nomia. Por isso lançamos o selo”, 
pontua Rodrigues, que também 
anunciou a criação de um Selo 
de Inspeção Municipal Artesanal 
para queijos, mel, ovos e outros 
produtos de origem animal.
 Outras informações sobre o 
“Programa Produção Artesanal” 
podem ser obtidas junto à Sala 
do Empreendedor pelos telefo-
nes 4693 1432 e 4693 1717 ou 
pelo e-mail saladoempreende-
dor@guararema.sp.gov.br. O 
atendimento ocorre de segunda 
a sexta-feira, das 13n às 16h30.
 Hor t i f rut t i Flor de Liz
Proprietária do Hortifrutti Flor 
de Liz, Elisangela conta que, 
atualmente, não tem loja fixa e 
que vende seus produtos pelo 

WhatsApp, na feira livre do No-
gueira, às sextas-feiras, e na 
feira do produtor rural (Centro), 
aos sábados.
 Entre seus principais produtos, 
estão geleias artesanais de ce-

bola roxa com vinho cabernet 
sauvgon, tomate com manjeri-
cão, damasco com amêndoas 
laminadas, além de sabores 
tradicionais, como jabuticaba, 
frutas vermelhas, entre outros.

Prefeito José Luiz Eroles Freire (ZÉ) e o Secretário de Emprego e Desenvolvimento Econômico,
Marlon Rodrigues, entregaram o primeiro Selo de Produto Artesanal 

Elisangela Proprietária do Hortifrutti Flor de Liz, foi a primeira Em-
preendedora a receber o Selo de Produtor Artesanal.

Secretário de Emprego e Desenvolvimento Econômico, Marlon Rodrigues

Prefeito José Luiz Eroles Freire (ZÉ) e o Secretário de Emprego e Desenvolvimento Econômico,
Marlon Rodrigues, entregaram o primeiro Selo de Produto Artesanal para Elisangela 
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Tamara e Mara Castrezana foram apreciar a terra do 
tango, Buenos Aires - Argentina.

Cleide e Isis Paglia escolheram conhecer a Disney - EUA 
e todos os reinos mágicos que existem dentro dela. Um 
sonho de viagem.

O principal cartão postal da França foi um dos passeios 
perfeito e inesquecível escolhido pelo casal  Christian 
Paglia e Angélica. Afinal, visitar a Torre Eiffel é programa 
obrigatório para quem vai a Paris.

Elvanira Braga descreve Fernando de Noronha - PE como 
“pedacinho do céu; foi a viagem mais linda que fiz”. Zeli de Oliveira visitou a família e curtiu as lindas 

paisagens de Tókio - Japão.

Adriana Freitas (Attuale) além de aproveitar as Estações 
de Esqui, fez um belíssimo passeio pelo Parque Florestal, 
em Santiago - Chile.

Existem muitas maneiras de viajar. Alguns gostam da cidade, outros da natureza, alguns gostam de visitar museus e catedrais, outros de esportes radicais. Em uma viagem 
podemos buscar relaxamento e esquecer de todo estresse do dia a dia ou pelo contrário, ir atrás da adrenalina. Não importa quais sejam as preferências, todos gostam de 
viajar de vez em quando. Mudar de cenário e vivenciar um ambiente diferente é uma atividade prazerosa que oxigena a alma e renova as energias. Vamos  conferir algumas 
viagens (fotos de arquivo) que ficaram na lembrança e no coração dessa animada turma.
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O casal Thaísa e Fagner Brito aproveitaram ao máximo as 
atrações do parque Snowland, Gramado - RS,  e experimen-
taram a sensação única de estar em contato com a neve.

Alter do Chão - PA, foi um dos roteiros de Ana Paula 
Antonelli, que ficou encantada com a cultura e beleza 
do lugar, conhecido como “Caribe Amazônico”.

O destino escolhido pelo casal Paulo e Magali foi Barra 
do Cunhaú (Canguaretama) - RN, onde contemplaram 
o maravilhoso encontro do rio com o mar.

Daniela e Ciro Takahashi foram conhecer o templo 
de Uluwatu, uma das atrações mais incríveis de Bali 
- Indonésia.

Ricardo Moscatelli, escolheu como roteiro o Parque 
Nacional da Quiçama - Angola, onde conheceu de 
perto a variedade de vegetação que resulta numa fauna 
abundante e diversa.

Ednéia Siqueira  escolheu a aconchegante e charmosa 
Santo Antônio do Pinhal - SP,  como uma ótima alternativa 
para um agradável final de semana.
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EDP realiza serviços preventivos e de melhorias nos bairros de Guararema
Aconteceu no dia 05/02, a ação  no bairro Itapeti, após cobranças dos Poderes Executivo e Legislativo do município

Após cobranças da Prefei-
tura e da Câmara Municipal 
de Guararema, a EDP, for-
necedora de energia elétrica 
do município, iniciou mutirão 
de melhorias técnicas nos 
bairros da cidade. Nesta 
sexta-feira (05/05), o bairro 
contemplado foi o Itapeti. No 
sábado (6), os serviços serão 
realizados no Parque Agrinco, 
no horário das 12 às 17 horas, 
sendo necessário o desliga-
mento de energia.

Serviços como podas de ár-
vores, que estão oferecendo 
risco de contato com a rede 
elétrica, instalação de equi-
pamentos espaçadores para 
maior proteção do sistema a 
impactos e substituição de 
cruzetas visam melhorar a 
qualidade no fornecimento 
de energia elétrica no muni-
cípio e minimizar as quedas 
de energia, que são alvo de 
diversas reclamações da po-
pulação.

É importante ressaltar que to-
dos os serviços começaram 
a ser avisados com antece-
dência, pelos canais oficiais 
da Prefeitura, devido à inter-
rupção na energia durante o 
período da manutenção.

Fotos: Vitória Mikaelli

Fiscalização: Guararema notifica mais de 500 
comércios sobre as diretrizes do Plano SP em janeiro
O município também aplicou seis multas de R$ 743,80 pela desobediência ao decreto de quarentena e uma autuação pelo uso de fogos de artifícios

No mês de janeiro, a Pre-
feitura de Guararema re-
alizou uma operação de 
fiscalização que resultou 
na notificação de 573 co-
mércios essenciais e não 
essenciais sobre as dire-
trizes do Plano São Paulo. 
O município também apli-
cou seis multas no valor 
de R$ 743,80 a estabeleci-
mentos que infringiram o 
decreto de quarentena e 

uma autuação por deso-
bediência à Lei Municipal 
3.295/2019, que dispõe so-
bre a proibição de uso de 
fogos de artifício.
As informações são da 
Coordenação de Fis-
calização da Prefeitura 
que, em conjunto com a 
Secretaria Municipal de 
Emprego e Desenvolvi-
mento Econômico e com 
o apoio do Centro de Se-

gurança Integrada (CSI), 
conduziu a operação na 
cidade para orientar os 
estabelecimentos comer-
ciais sobre as regras de 
funcionamento e protoco-
los sanitários definidos 
pelo Plano São Paulo, do 
governo estadual.
“No ato de visita, os co-
mércios foram cientifica-
dos sobre as regras do 
Plano São Paulo. Os que 

apresentavam situação ir-
regular de funcionamen-
to, como falta de alvará ou 
qualquer documento legal 
e necessário vencido, fo-
ram notificados para que, 
dentro dos prazos legais 
estabelecidos, adotassem 
as medidas de regulariza-
ção, sob pena de multa, 
lacração e cassação de 
alvará”, explica Sandra 
Regina Olivieri, chefe de 

gabinete da Secretaria 
Municipal de Obras.
Segundo Sandra, foram 
multados os comércios 
não essenciais que in-
fringiram as regras do 
Plano São Paulo e do de-
creto municipal ou que 
apresentaram situação 
de irregularidade para o 
funcionamento. Ainda de 
acordo com ela, a Fisca-
lização da Prefeitura, em 

conjunto com a equipe de 
blitz sanitária, atua para 
coibir aglomerações em 
espaços públicos, bem 
como para atender a de-
núncias de perturbação 
de sossego e aglomeração 
em áreas particulares. 
Denúncias sobre aglome-
rações na cidade podem 
ser comunicadas ao po-
der público pelo Whatsapp 
(11) 95639-6370.
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Guararema recebe mais um  lote com 
350 doses da vacina do Butantã
As doses serão utilizadas para vacinar trabalhadores da saúde que atuam nos setores público e privado, assim como em idosos acima de 90 anos

A Prefeitura de Guararema,  
recebeu no dia (02/02) um 
novo lote com 350 doses da 
vacina CoronaVac, viabili-
zada por meio do Instituto 
Butantã. O imunizante será 
administrado em trabalha-
dores da saúde que atuam 
nos setores público e priva-
do, assim como em idosos 
acima de 90 anos de idade, 
conforme prevê o calendá-
rio oficial de imunização di-
vulgado pelo Governo do 
Estado de São Paulo.
 Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, foram des-
tinadas 190 doses para os 
profissionais de saúde que 
trabalham no serviço públi-
co, em asilos e em unidades 
de saúde particulares de 
Guararema. Profissionais 
liberais (autônomos) de 
saúde, como farmacêuti-
cos, psicólogos, dentis-
tas, entre outros, também 
serão alvo nessa fase da 
campanha de vacinação. 
Para receber a dose, é ne-
cessário fazer um cadastro 
no link http://bit.ly/2MfnJyz. 
A expectativa é de aplicar 
as vacinas recebidas até o 
fim da semana.
 Para os idosos com idade 
igual ou superior a 90 anos 
foram encaminhadas 160 
doses do imunizante. De 
acordo com a programação 
divulgada pelo governo es-

tadual, a vacinação desse 
público-alvo está prevista 
para começar no próximo 
dia 8. É fundamental que fa-
miliares, amigos, vizinhos e 
conhecidos ajudem cadas-
trar os idosos no link http://
bit.ly/3aqhoZ4. O cadastro 
foi criado pela Prefeitura 
para otimizar a organiza-
ção do atendimento e evitar 
aglomerações.
 A chegada das doses 
ocorreu na Central de Va-
cinação Coronavírus (Ce-
vac), no bairro Nogueira. 
A secretária de Saúde, 
Adriana Martins, comemo-
rou o recebimento de mais 
vacinas e destacou que o 
município está seguindo, 
rigorosamente, as datas e 
grupos prioritários do Pla-
no Nacional e Estadual de 
Imunização.
 “É sempre muito importante 
enaltecer a chegada de mais 
doses para imunizarmos um 
número maior de pessoas. 
Sabemos que a quantidade 
ainda é pequena diante de 
toda a população, mas é um 
começo e estamos avançan-
do, respeitando os prazos e 
os critérios da vacinação. 
Faço um apelo aos profis-
sionais de saúde para que 
se cadastrem o mais rápido 
possível no site da Prefeitu-
ra. Também peço para que 
os familiares cadastrem os 

idosos com mais de 90 anos 
em nosso site para darmos 
andamento à campanha na 
cidade”, pontua.
 Documentos Segundo a Se-
cretaria de Saúde, cada pes-
soa terá um dia agendado 
para receber a dose, deven-
do comparecer à Central de 
Vacinação Coronavírus (na 
Rua Doutor Armindo, 567, 
no bairro Nogueira) munida 
dos documentos necessá-
rios. No caso dos idosos, 
será preciso levar um docu-
mento com foto contendo o 
número do CPF e o Cartão 
Nacional de Saúde (CNS).
 Já para os trabalhadores da 
saúde, além desses docu-
mentos, será imprescindível 
apresentar comprovantes 
de vínculo empregatício, 
como carteira de trabalho, 
holerite, contrato e crachá. 
Profissionais liberais (autô-
nomos) que trabalham na 
área da saúde deverão mos-
trar a carteira do conselho 
de classe.
 Até o momento, segundo 
a última atualização da 
Pasta, 430 pessoas foram 
vacinadas em Guararema. 
Outras informações sobre 
a pandemia e a campanha 
de vacinação na cidade 
podem ser acompanhadas 
pelo site https://coronavi-
rus.guararema.sp.gov.br.
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Merenda escolar: Guararema fecha acordo com 15 produtores 
para a compra de alimentos da agricultura familiar
A iniciativa vai estimular o desenvolvimento econômico local e sustentável das comunidades rurais e beneficiar 
os alunos da rede municipal de ensino, que terão acesso a uma merenda escolar mais nutritiva e saudável

O prefeito de Guararema, 
José Luiz Eroles Freire, o 
Zé, assinou nesta sexta-
-feira (05/02) um contrato 
com 15 produtores para a 
aquisição direta de gêneros 
alimentícios da agricultura 
familiar. Além de estimular 
o desenvolvimento econô-
mico local e sustentável 
das comunidades rurais, a 
compra dos produtos vai 
beneficiar os alunos matri-
culados na rede municipal 
de ensino, que terão aces-
so a uma merenda escolar 
mais nutritiva e saudável.
Viabilizado por meio do 
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE), 
o contrato com os agricul-
tores tem validade de 12 
meses, com valor anual de 
até R$ 20 mil e envolve a 
compra de produtos como 
banana, goiaba, caqui, 
abobrinha, alface america-
na, couve, alface crespa, 
alface roxa, tomate, beter-
raba, mandioca, cebolinha, 
salsinha, brócolis ramoso, 
cenoura, vagem macarrão, 
maracujá, brócolis ninja, 
tangerina, repolho, esca-
rola e espinafre.
Dos 15 produtores, nove 
são de Guararema. É o 
caso da agricultora Sônia 
Maria Búlio Pardinho, de 60 
anos de idade. Ela é pro-
prietária do Sítio Bio Verde, 
no Capoeirinha (Morro do 
Zecão), e mora na cidade 
há dez anos, dos quais 
oito são dedicados à pro-

dução de hortaliças. “Avalio 
como excelente a parceria 
entre os produtores rurais 
e a Prefeitura, ainda mais 
porque vai beneficiar a ali-
mentação das crianças”, 
afirmou.
Katumi Sawada, de 74 
anos, também é produtor 
rural na cidade e enaltece 
a parceria com a Prefeitu-
ra para fornecer gêneros 
alimentícios às escolas. 
“Essa novidade é ótima, 
mais do que a renda, é 
gratificante saber quem vai 
receber nossos produtos. 
O cardápio dos alunos será 
muito enriquecido com ali-
mentos de excelente qua-
lidade”, pontuou. Arquiteto 
de formação, ele assumiu 
o sítio do pai há dez anos, 
no bairro Lambari.
Para o prefeito Zé, a com-
pra dos produtos da agri-
cultura familiar será fun-
damental para melhorar 
a merenda escolar e, ao 
mesmo tempo, fomentar a 
economia local. “A Prefei-
tura tem a função de ajudar 
as pessoas, trabalhar em 
parceria com os empre-
endedores. Estou muito 
orgulhoso de saber que 
os alimentos das nossas 
crianças sairão diretamente 
dos produtores”, disse ele 
durante o ato da assinatura 
dos contratos, ao lado se-
cretário municipal de Em-
prego e Desenvolvimento 
Econômico, Marlon Ro-
drigues Nascimento, que 

aproveitou o evento para 
anunciar um novo projeto 
para os agricultores da ci-
dade.
“Temos o projeto de criar 
um Mercado Municipal 
para os produtores rurais 
comercializarem seus pro-
dutos e aumentarem sua 
rentabilidade. Estamos 
trabalhando para tornar 
as condições econômicas 
mais favoráveis para os 
empreendedores locais, 
oferecendo programas e 
ações, a exemplo do Selo 
de Produto Artesanal, da lei 
que autoriza o uso de me-
sas, cadeiras e ombrelones 
no calçadão, entre outros”, 
anunciou o secretário. 
Participações
Também participaram do 
evento o presidente da 
Câmara Municipal, Sidnei 
Santos Leal, e a secretá-
ria adjunta de Educação e 
Gestão, Andréia Ratto, que 
enalteceram a qualidade do 

trabalho dos agricultores 
da cidade. “Vocês estão de 
parabéns por esse contrato 
e pelo trabalho maravilhoso 
que desenvolvem, empre-
gando muita gente. Contem 

com o apoio do Legislativo”, 
afirmou o vereador. 
“São produtos de qualida-
de, que saem da nossa ter-
ra e que vão para as nos-
sas escolas. São produtos 

que a gente pode confiar”, 
pontuou Andréia, que é 
responsável pela gestão do 
convênio de alimentação 
escolar junto com a nutri-
cionista Karina Fernandes.

Fotos Vitória Mikaelli
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