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Em Guararema, 410 alunos da rede municipal

retornaram no dia 1º de Junho às aulas presenciais
Veja os protocolos adotados pelas escolas
Objetivo da série de medidas é ofertar segurança para alunos e profissionais da Educação. Retorno dos alunos às salas é opcional aos pais e responsáveis

As aulas nas Escolas Municipais de Guararema foram
retomadas no dia 01/06. Para
que isso fosse possível, a Secretaria Municipal de Educação elaborou e colocou em
prática o protocolo de segurança sanitária.
O objetivo da série de medidas de prevenção contra o coronavírus é ofertar segurança
para alunos, profissionais da
Educação e toda a comunidade escolar. O Guia de Orientação foi distribuído aos pais
dos alunos, para que estes
também contribuam para um
ambiente escolar mais seguro
do ponto de vista sanitário.
Dentre os protocolos, destacam-se o distanciamento de
1,5 a 2 metros das carteiras
nas salas de aula, a obrigato-

riedade do uso de máscaras e
a aferição da temperatura na
entrada das escolas. Além disso, a higienização das mãos
de professores e alunos está
sendo feita com frequência,
por meio de reservatórios de
álcool em gel que estão disponíveis nas salas de aulas.
O ambiente escolar também
recebe atenção especial
quanto à limpeza. A higienização de espaços e superfícies
ocorre constantemente.
“Essas medidas, assim como
outras que já implantamos na
nossa rede municipal, tem por
objetivo ofertar mais segurança
aos nossos alunos, educadores
e comunidade escolar”, explica
a secretária Clara Assumpção
Eroles Freire Nunes. “Além disso, parte dos nossos profissio-

nais já está vacinada. Com a
adoção das medidas sanitárias,
estamos prezando pela segurança de todos os que integram
a Rede Municipal, incluindo
nossos alunos”, completa.
Todas as 25 escolas municipais de Guararema retornaram com as aulas presenciais
no dia 01/06. A Secretaria
Municipal de Educação informou que 410 alunos foram
às escolas no primeiro dia do
retorno presencial, cerca de
13,9% do total da Rede Municipal, desconsiderando a idade atendidas pelas creches. .
As aulas presenciais para
as turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio,
nas redes Estadual e Privada retornaram no dia 25/05,
também seguindo protocolos

sanitários por essas Redes
elaborados.
Retorno opcional
Além destes protocolos, a
Secretaria Municipal de Educação deixou a cargo dos pais
e responsáveis a retomada
das aulas presenciais. Para
a Pasta, neste momento de
pandemia, é correto deixar tal
decisão aos pais. “Ninguém
sabe mais da realidade dos
nossos alunos do que seus
pais e responsáveis; por isso
consideramos fundamental
delegar a eles a decisão ao
retorno presencial”, explica
a secretária Clara. “Estamos
preparados para a retomada
presencial e iremos dar suporte tanto aos que optarem
por voltar às escolas, quanto
aos que permanecerem no
ensino remoto”, completa a
titular da Pasta.
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >

GALACTICOS E SEUS APARATOS...MAS E O TREINO?

José Marcos Educador

A população de praticantes de
ciclismo, mountain bike, corrida,
caminhada e outras atividades,
especialmente ao ar livre, aumenta a cada dia, cada semana.
O pessoal está se atentando à
necessidade de praticar alguma
atividade física para melhorar a
saúde, emagrecer, reduzir o risco
coronariano e consequentemente, melhorar a qualidade de vida
e o bem estar. Paralelo a esse
movimento, que é muito bom e
bem vindo, a comercialização de

equipamentos e aparatos para as
práticas esportivas mais diversas
aumentou meteoricamente nos
últimos 12 meses, com pandemia e tudo. Um exemplo claro é
o aumento da venda de bicicletas que em agosto/2020 foi 93%
maior do que em agosto/2019.
Tem bastante coisa envolvida de
forma positiva nisso tudo como a
movimentação do comércio pela
venda de produtos e serviços ligados diretamente às práticas
esportivas, lanchonetes e afins
que abastecem os esportistas
nas cidades e nos caminhos, a
quebra do ciclo vicioso de pânico
causado pela pandemia e que
leva à inúmeros problemas de
saúde física, mental e emocional

e a mudança de comportamento
em relação ao respeito no transito
com maior conscientização sobre
o direito e responsabilidade que
todos temos nas vias públicas,
estradas e parques. Por outro
lado, há também uma valorização
um tanto quanto exagerada de
equipamentos, roupas e acessórios por parte dos recém entrados
no mundo esportivo, às vezes
induzidos pelo colega mais experiente, às vezes induzido pelo
lojista e pelas mídias. Situações
curiosas como o alto investimento
em uma bicicleta de ponta, com
equipamentos sofisticados para
uma prática relativamente tranquila e que muitas vezes, como
tenho observado, a bicicleta

não está adequada ao perfil do
praticante, seja pelo tamanho do
quadro, pelos ajustes e componentes presentes na bicicleta. E
num pedal com amigos, a cada
parada para beber uma água no
meio do caminho o assunto gira
em torno do freio A que trabalha
de determinada forma, e o cambio B que atua em conjunto com
não seio o que, e o aro C que é
mais leve do que..., enfim, vai ficando uma coisa meio chata que

ao contrário, era para ser legal e
descontraída. É o que eu chamo de síndrome do equipamento
galáctico, que é quando o que
mais importa para o praticante é
o seu equipamento, é comparar
com o amiguinho o tempo todo
e se, por algum motivo achar
que está inferior, dar um jeito
de subir de patamar no próximo
“pedal” (ou rolê). Mas e o treino,
o passeio? Nessa preocupação

com a melhor bicicleta, o melhor
tênis, a melhor sapatilha, a meia
rosa combinando com a bandana
roxa, o treino fica em segundo
e às vezes terceiro plano, o que
não é legal. Resumindo: o equipamento é de suma importância
para um bom desempenho com
segurança em todas modalidades
esportivas, mas não pode ser o
ator principal, o motivo do treino.
Treino bom é treino feito!

José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e
Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

Músico e cantor Igor Ivan se apresenta dia 19 de junho
no Restaurante “ Recanto do Convento”

O músico e cantor Igor
Ivan será uma das grandes atrações musicais
no dia 19/06/2021 (sábado), no Restaurante
Re c anto d o C o nve n to que se localiza
n o B a i r r o C o nve nt o.
O cantor Igor Ivan vai mostrar para o público presente o seu grande repertório
de MPB e FOLK ROCK,
lembrando que o músico
Igor Ivan atualmente tem
10 musicas de sua autoria.
Vale a pena ir conferir e
prestigiar o cantor guararemense Igor Ivan.

Local: Rodovia Henrique
Eroles, KM 69 - Bairro do
Convento - Guararema/
SP (Estrada Guararema a
Mogi das Cruzes próximo
a entrada de Luis Carlos)
- Telefone (11) 4693-2400

Restaurante “Recanto do Convento” - atração musical do dia 19/06 - músico e cantor Igor Ivan

EXPEDIENTE
Dir etor Pr esidente: Joaquim da Silva Constantino.MTB:026239/SP
e-mail: quingma@hotmail.com / e-mail: fotog r afoquinzinho@gmail.com
As colunas e ar tigos assinados pelos cola bor ador es não r epr esentam
necessariamente a opinião do Jornal Gazeta de Guararema; são inteiramente
de r esponsabilidade de seus autor es. Fundação: 17 de Agosto de 2010Tir a gem: 5mil exemplar es - site: www.gazetade guar ar ema.com.br Jornal Semanal D i s t r i b u i ç ã o g r a t u i t a n o m u n i c í p i o d e G u a r a r e m a
Endereço: Rua 23 de Maio nº 337 - Guararema/SP Telefones: (11) 4693-4771 - (11) 4693- 5600 - Cel. (11) 97217- 0673

3

Jornal Gazeta de Guararema, 05 de Junho de 2021

Covid-19: Aberto o cadastramento para pessoas de 30 a 39 anos com
Comorbidades e com Benefício de Prestação Continuada para receber a Vacina
Link do cadastramento já está disponível no site da Prefeitura no Vacina.Digital. Plataforma também deve ser acessada para acompanhamento sobre agendamento da aplicação da dose
A Secretaria Municipal de
Saúde recebeu nesta terça-feira (01/06), 760 novas
doses da vacina AstraZeneca
contra o coronavírus e liberou o cadastramento para
moradores de 30 a 39 anos
com comorbidades, além de
pessoas contempladas com
o Benefício de Prestação
Continuada (BPC)
desta faixa etária.
O cadastro para este grupo
– e para os demais liberados - continua disponível no
Vacina.Digital, no site da Prefeitura de Guararema (guararema.sp.gov.br), no banner
da página inicial ou no link
“Cadastramento Para Vacinação da Covid-19”. “A vacinação está avançando. É muito
importante que as pessoas
se cadastrem para receber o
imunizante e mantenham os
cuidados para prevenção da
Covid-19”, afirma a secretária de Saúde de Guararema,
Adriana Martins.
Para estes grupos anunciados, é preciso apresentar no
momento da imunização, um
comprovante da comorbidade, como exames, receitas,

relatório médico ou prescrição médica. Também será
necessário apresentar confirmação do BPC.
Além disso, é preciso levar
um documento com foto
contendo o número do CPF
(original e cópia), o Cartão
Nacional de Saúde (original
e cópia) e comprovante de
residência atualizado (original e cópia).
Acompanhamento Vacina.
Digital
A Prefeitura de Guararema,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que
os cadastrados no Vacina.
Digital, podem acompanhar
o agendamento da vacinação
e outras informações importantes acessando o site da
Prefeitura.
Mesmo com o novo sistema,
em que o munícipe recebe
um SMS após a realização a
confirmação do agendamento, é fundamental verificar
constantemente pelo site se
há atualizações sobre o cadastro realizado. Para acessar é simples e fácil.

APROVADOS!

Mesmo com os desafios do ensino remoto ao longo de 2020,
nossos alunos tiveram ótimos desempenhos nos vestibulares,
o que nos enche de orgulho e de alegria.

Em nome de toda a equipe, parabenizamos os aprovados e seus familiares.

Diogo Pinelli

José Vitor Moreira

Direito - FAAP
Fund. Armando Álvares Penteado

Engenharia Mecânica - Unesp
Univ. Estadual Paulista

Nicole Sanches
Enfermagem - Unip
Universidade Paulista

Ed. Infantil | Ens. Fundamental | Ens. Médio

11 4693.4800

| 4693.4801

Esse é o caminho
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SAGITÁRIO -A ascensão social estará favorecida neste período, com excelentes
oportunidades de você atingir sucesso e reconhecimento junto às pessoas. Mas,
cuidado para que isto não represente mudança em sua personalidade.

"Produto",
em PIB
Descarregar
(bateria)
Local de
encontro
informal
Tipo de
talher
Máquina da
tecelagem

(?)-mail,
serviço que
substituiu
as cartas

Mercadoria
da pecuária
Proteção
do motor

Estado do
paciente
de hospital
(?) tradicional
japonesa:
o quimono

Possível
visitante
de outro
planeta

Área do
porto
Louco,
em inglês
Ação de
orfanatos
e asilos

(?) de elite, membros
de equipe militar
estratégica

BANCO

CAPRICÓRNIO - Certas facilidades permitirão um bom entrosamento entre você
e as pessoas de seu convívio. Procure apenas amenizar as críticas e diminuir as
exigências que costuma fazer. Evite que abusem de sua boa fé.
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AQUÁRIO - Dia favorável as suas transações financeiras e para comprar ou vender bens móveis e imóveis. Terá êxito também ao tratar de assuntos sociais e no
lançamento de novas ideias profissionais. A saúde, nesta fase, necessita de maior
atenção, bem como o campo profissional.
PEIXES -Poderá lucrar inesperadamente através de sorteios e da loteria. Será
favorecido no campo amoroso e familiar. Período favorável para seguir carreira ou
realizar trabalho que exija grande concentração intelectual. Momento regular para o
romance e bom para os negócios.

E

ESCORPIÃO - Como você não aceita derrota dentro de um plano mental elevado,
deverá realizar o máximo neste dia a fim de chegar ao auge de suas pretensões.
Pode contar com o favor de todos. Dedique seu tempo livre ao aumento do seu
conhecimento e sua criatividade.

Ponto de
apoio da
muleta
Ansiosa

Guia aberta
em navegador de
internet

"(?) You
the One?",
programa
da MTV

D

LIBRA - Alguém poderá falar-lhe tentando tirar vantagem de um negócio. Esteja
mentalmente preparado para exigir mais de pessoas individualistas, que pensam
unicamente em si mesmas. Seja prático e objetivo.

Estado
soberano
da
Polinésia
Ana
Furtado,
apresentadora

(?) do
amor, doce
Gosto amargo (fig.)

Instrumento de
George
Israel
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VIRGEM - Dia em que poderá lucrar pelos esforços que fizer no trabalho e em
atividades comerciais e industriais. Área dos Negócios bem favorecido bem como a
saúde e o amor. Seus desejos de vencer em tudo o que fizer estarão muito aguçados.

Força que
se opõe
ao bem

Local para
encarceramento de
bandidos
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LEÃO - Deverá, também, impor sua personalidade ao tratar com terceiros para que
seu crédito e reputação aumentem. Você se sentirá impulsionado a cuidar da beleza
e da sua estética neste período. Sucesso junto ao sexo oposto.

Consoantes
de "rima"
Maior ave
da Austrália

Material
de móveis
praianos
Tipo de
coluna da
arquitetura grega
clássica
Resposta
típica do
anuente
Cidade
gaúcha da
Batalha
do Pulador
(Hist.)
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CÂNCER - O sol lhe promete um dia dos mais favoráveis. Fará bons negócios,
bons planos com relação ao futuro, contatos pessoais, ótimas relações sociais,
sentimentais. Aproveite. Cuide da saúde e de seu dinheiro.

Do (?): a
pessoa que
se dedica
à família

Letra dos
produtos
da Apple
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TOURO - Esperanças bem sucedidas, desejos concluídos e exaltação profissional e social, estão previstos para você agora. Muito boa influência também aos
assuntos pessoais e as artes de um modo geral. Fale de modo mais agressivo
para conseguir o que pretende.
GÊMEOS - Tendência à tristeza e ao pessimismo. Deverá evitar tais coisas para
que tudo possa correr bem para você neste dia. Cuide de sua saúde e trabalhe para
sua elevação mental, e compartilhe as conquistas e os problemas com sua família.

© Revistas COQUETEL

Foco principal da licenciatura
Sufixo dos (?) Ximenes, atriz de
"O Grande Circo
alcoóis
Místico" (Cin.)
(Quím.)

Pedido ao autor no
lançamento de livros
Lesão por Esforço
Repetitivo (sigla)

E

ÁRIES - Uma paixão poderá lhe pegar de surpresa nesta fase O novo relacionamento
será marcado por romantismo e sensualidade Portanto cuide para não descuidar
dos outros compromissos, principalmente os profissionais

Monumento típico de
praças públicas
Conceito religioso
relacionado ao carma
Pista de
competições
ciclísticas

V

Para o dia 06 de Junho de 2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

3/are — emu — mad. 4/vime. 5/samoa. 6/dórica. 8/memorial. 10/passo fundo.

Horóscopo
Por: Omar Cardoso

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, 627 Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200
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CUIDANDO DE GUARAREMA PARA AS GERAÇÕES
DE HOJE E DE AMANHÃ

5 DE JUNHO I DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
A Prefeitura de Guararema tem investido em diferentes projetos que cuidam da fauna, flora, matas e rios da
nossa cidade. E, como resultado, este ano a cidade alcançou a melhor marca de sua história no Programa
Município VerdeAzul (PMVA), atingindo a 10ª colocação entre as 645 cidades do Estado de São Paulo. Esta é
a melhor posição entre os municípios da Região Metropolitana de São Paulo e do Vale do Paraíba.

Lançamento do Programa
de Adoção de Animais
“Bora ser Feliz”

Retomada da
Coleta Seletiva
porta a porta

Lançamento
do Programa
de Conservação
Ambiental

Escola da Natureza:
Educação Ambiental
constante

Criação do Refúgio de Vida Silvestre
do Bicudinho-do-brejo-paulista,
pássaro extremamente raro
encontrado em nosso município

Incremento do Programa
Municipal de Compostagem
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Colunista Social

Colunista Social

SILENE
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

E xistem muitas maneiras de viajar. Alguns gostam da cidade, outros da natureza, alguns gostam de visitar museus e
catedrais, outros de esportes radicais, aventuras. Em uma viagem podemos buscar relaxamento e esquecer de todo
o 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. Confira algumas viagens que marcaram e que ficaram guardadas em lugar especial no coração
dessas pessoas.

O Deserto do Atacama-Chile, parece até uma paisagem de
outro mundo, com várias opções de passeios, expedições
e cenários incríveis. Esse foi o destino turístico escolhido
pelo casal Haroldo Frederighi e Flávia Cambusano (Óticas
Carol de Guararema) que ficaram impressionados com
tanta beleza e cores espetaculares, que não existem em
nenhum outro lugar do planeta.

Pontal do Ataláia, em Arraial do Cabo-RJ é famoso por
suas belas praias e pela escadaria de 255 degraus. Uma
paisagem encantadora que inspirou os irmãos Diego e
Josinei Valim a fazer uma linda foto.

O que é que a Bahia tem? Tempero forte tem, Chapada Diamantina tem, axé music e
MPB tem, um litoral exuberante tem, um povo pra lá de acolhedor tem. O animado casal
Ester e Bene aproveitaram sua estadia em Salvador, um lugar especial na beleza das
construções históricas, museus, gastronômia e hospitalidade. Aproveitaram também para
visitar o colorido Pelourinho e a Igreja do Bonfim.

Buenos Aires-Argentina, foi o roteiro de viagem escolhido
por Célio Mello, que aproveitou para fazer o tradicional
passeio de barco pelas ilhas do Delta do Tigre, podendo
apreciar a calmaria e exuberante fauna e flora.

Leciany Santos e Neto ficaram encantados com tantas belezas naturais e extensos
coqueirais que faz da bela Maragogi-Alagoas uma viagem inesquecível.

O
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OLIVEIRA
Cel: (11) 99607.8329 - Fone: (11) 4 6 9 3 . 4 7 7 1

O Cristo Redentor, o principal cartão-postal do Rio de Janeiro,
eleito uma das 7 maravilhas do mundo, não poderia ficar fora
do roteiro de viagem de Aparecida e seu filho Carlos Profeta.

Eder Cândido optou por aproveitar o melhor do inverno em
Gramado-RS, uma das grandes protagonistas da Serra
Gaúcha, a cidade mescla a cultura gaúcha com fortes
traços dos costumes europeus.

Nagoya, localizada na ilha de Honshu-Japão, impressionou os irmãos Vítor e Viviane
Toffanelli por sua riqueza em história, tradição, cultura e arquitetura. Nagoya também é
repleta de parques e jardins botânicos.

O casal Cris e Leo Tsuruta realizou o desejo do filho
Gustavo e foram conhecer e se divertir no Thermas dos
Laranjais, o maior parque aquático de águas quentes da
América Latina, localizado na cidade de Olímpia-SP.

O mergulho em Arraial do Cabo-RJ é fantástico e pura adrenalina. Explorar a vida
marinha, ver de perto tartarugas, cavalos marinhos e cardumes variados é uma atividade única e memorável. Paula Mello foi conferir e mergulhar nessa deliciosa aventura.
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Enem 2021 será aplicado em 21 e 28 de novembro

Inscrição para o exame inicia em 30 de junho e deve ser feita na página do participante
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021
será aplicado nos dias
21 e 28 de novembro. O
cronograma foi publicado
no Diário Oficial da União
(DOU) desta quarta-feira
(2) pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Os interessados em participar do Enem 2021, versão impressa ou digital,
poderão fazer a inscrição
no período de 30 de junho

a 14 de julho, na Página do
Participante.
Todos os interessados em
fazer o Enem 2021 devem
fazer a inscrição, independentemente de terem adquirido a isenção da taxa
ou não, bem como terem
dado a justificativa de ausência no Enem 2020. O
Inep ressalta que esses
procedimentos não garantem a inscrição.
A novidade deste ano é que
as duas versões do Enem

2021 (impressa e digital)
terão as mesmas provas,
com itens iguais, aplicadas
nas mesmas datas. Vale
destacar que o Enem Digital é exclusivo para quem já
concluiu o ensino médio ou
que está concluindo essa
etapa em 2021. Assim, os
participantes que desejarem fazer o exame para
fins de autoavaliação — os
chamados “treineiros” —
devem se inscrever para o
Enem 2021 impresso.

UNNA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema - 11 2626.0606 / 11 99910. 7781

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
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Prova de vida do INSS volta a ser obrigatória a partir do dia 1º de Junho

Procedimento evita fraudes e garante pagamento do benefício
Por Luciano Nascimento Repórter da Agência Brasil
- Brasília

A partir do dia 1º de Junho,
a prova de vida para aposentados e pensionistas do
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) que moram no
Brasil volta a ser obrigatória.
A exigência estava suspensa
desde maio de 2020 por causa da pandemia de covid-19
e não causava a suspensão
do benefício. Com o retorno
da obrigatoriedade, os aposentados e pensionistas que
não realizarem a confirmação
do cadastro terão o benefício
suspenso.
A prova de vida é obrigatória
para todos que recebem benefícios por meio de conta-corrente, poupança ou cartão
magnético. De acordo com o
INSS, cerca de 36 milhões de
beneficiários devem realizar a
prova de vida anualmente para
continuar a receber. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção
do pagamento.
“É importante que os segurados que não fizeram a prova
de vida, realizada uma vez por
ano, façam o procedimento”,
destacou o INSS.
De acordo com a Portaria
1.299, que retomou a obrigatoriedade da prova de vida para
os residentes no Brasil, ela
começará com os benefícios

em que não houve a realização
por nenhum canal disponibilizado para esse procedimento.
Eles integram o primeiro lote
do processo de comprovação
de vida por biometria facial.
Esses beneficiários selecionados para fazer a prova de
vida por biometria facial e que
ainda não realizaram o procedimento, devem fazê-lo pelo
aplicativo Meu Gov.br ou Meu
INSS, disponível para baixar
na Play Store e na Apple Store.
Após realizar a prova de vida
por biometria facial, o segurado pode consultar o resultado
pelo Meu INSS.
Os segurados aptos a realizar
o procedimento online, serão
informados por SMS no celular, ou ainda por e-mail, ou
aplicativo Meu INSS. O instituto alerta que enviará o SMS
somente pelo número 280-41,
qualquer outra mensagem
referente à prova de vida de
outro número deve ser desconsiderada.
“O INSS identificou cerca
de 160 mil beneficiários que
deveriam ter feito a prova em
fevereiro de 2020. Esses beneficiários podem fazer o procedimento de forma remota nos
aplicativos Meu INSS e Meu
gov.br, evitando dessa forma o
bloqueio de seus benefícios”.
Além dos aplicativos Meu Gov.
br e Meu INSS, alguns bancos
permitem que a prova de vida
seja feita por meio de biome-

tria, nos caixas eletrônicos ou
nos seus próprios aplicativos.
Também é possível realizar a
prova de vida normalmente
em uma agência do banco em
que recebe o benefício. Nesse
caso, o segurado deverá levar
um documento de identidade
com foto. Esse documento
pode ser o RG, a carteira de
motorista ou a Carteira de
Trabalho.
Para evitar aglomerações nas

agências, o INSS elaborou um
calendário. O cronograma começa em junho para quem deveria ter feito a prova de vida
em março e abril de 2020. No
mês seguinte, julho, para os
beneficiários que deveriam ter
feito a prova de vida em maio e
junho. O calendário segue até
dezembro com a prova de vida
para quem deveria ter feito em
março e abril de 2021.
Os beneficiários que têm dú-

vida sobre a realização da
prova de vida ou dificuldade
de locomoção podem buscar
ainda atendimento pela Central 135 e agendar a visita de
um servidor do INSS. A central
funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. Também é
possível cadastrar uma pessoa como procuradora para
realizar o exame. Essa opção,
contudo, somente está dispo-

nível para os beneficiários que
têm dificuldade de locomoção.
O procedimento deve ser feito
pelo aplicativo Meu INSS. O
instituto informou ainda que
para os beneficiários residentes no exterior, a “retomada
do processo de bloqueio dos
créditos, suspensão e cessação dos benefícios por falta
de comprovação de vida” será
divulgada em outra portaria.
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Pessoas de 18 a 29 anos com comorbidades ou com Benefício de Prestação Continuada desta
faixa etária já podem se cadastrar para receber a vacina contra a Covid-19 em Guararema
Link do cadastramento já está disponível no site da Prefeitura no Vacina.Digital. Plataforma também deve ser acessada para acompanhamento sobre agendamento da aplicação da dose
A Secretaria Municipal de Saúde recebeu no dia 04/06, 380
novas doses da vacina AstraZeneca contra o coronavírus e
liberou o cadastramento para
moradores de 18 a 29 anos
com comorbidades, além de
pessoas contempladas com o
Benefício de Prestação Continuada (BPC) desta faixa etária.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça a obrigatoriedade da
comprovação da comorbidade
por parte dos vacinados. No
momento da vacinação, após
agendamento, os moradores
precisam apresentar a documentação que comprove a
comorbidade, caso contrário,
a aplicação do imunizante não
ocorrerá.
O cadastro para este grupo –
e para os demais liberados continua disponível no Vacina.
Digital, no site da Prefeitura de
Guararema (guararema.sp.gov.
br), no banner da página inicial
ou no link “Cadastramento Para
Vacinação da Covid-19”.
“A vacinação está avançando.
É muito importante que as pessoas se cadastrem para receber o imunizante e mantenham
os cuidados para prevenção
da Covid-19”, afirma a secretária de Saúde de Guararema,
Adriana Martins.

Para estes grupos anunciados, é preciso apresentar no
momento da imunização, um
comprovante da comorbidade, como exames, receitas,
relatório médico ou prescrição
médica. Também será necessário apresentar confirmação
do BPC.
Além disso, é preciso levar um
documento com foto contendo

o número do CPF (original e
cópia), o Cartão Nacional de
Saúde (original e cópia) e comprovante de residência atualizado (original e cópia).
Acompanhamento
Vacina.Digital
A Prefeitura de Guararema,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que os
cadastrados no Vacina.Digital,

podem acompanhar o agendamento da vacinação e outras informações importantes
acessando o site da Prefeitura.
Mesmo com o novo sistema,
em que o munícipe recebe
um SMS após a realização a
confirmação do agendamento,
é fundamental verificar constantemente pelo site se há
atualizações sobre o cadastro
realizado. Para acessar é simples e fácil.

11

Jornal Gazeta de Guararema, 05 de Junho de 2021

Câmara dos Deputados aprova criação do programa
Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica
Proposta também tipifica o crime de violência psicológica contra a mulher
Por: Pablo Valadares/Câmara
dos Deputados
A Câmara dos Deputados
aprovou nesta quarta-feira
(2) o Projeto de Lei 741/21,
que cria o programa Sinal
Vermelho contra a Violência Doméstica. O objetivo
é incentivar as mulheres a
denunciarem situações de
violência e a obterem ajuda
em órgãos públicos e entidades privadas. A proposta será
enviada ao Senado.
O texto aprovado é um substitutivo da deputada Perpétua
Almeida (PCdoB-AC) para o
projeto, de autoria das deputadas Margarete Coelho (PP-PI), Soraya Santos (PL-RJ),
Greyce Elias (Avante-MG) e
Carla Dickson (Pros-RN).
Segundo o texto, caberá ao
Poder Executivo – em conjunto com o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria
Pública e os órgãos de segurança pública – firmar cooperação com as entidades
privadas para implementar o
programa.
Se a mulher for até uma repartição pública ou entidade
privada participante e mostrar

um “X” escrito na palma da
mão, preferencialmente em
vermelho, os funcionários
deverão adotar procedimentos, segundo treinamento,
para encaminhar a vítima ao
atendimento especializado da
localidade. Campanhas também deverão ser realizadas
para divulgar a ação.
Para a deputada Soraya
Santos, “quando os poderes
estão unidos para combater
o mal, o resultado é esse
projeto, que procura diminuir a violência doméstica
e essa absurda estatística”.
Ela lembrou que o Brasil está
em quinto lugar nesse tipo de
agressão no mundo.
“O sinal vermelho é um pedido de socorro para todas
as mulheres que poderão
ser atendidas dessa forma”,
ressaltou a relatora, deputada
Perpétua Almeida, lembrando que a iniciativa partiu da
Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB). A votação
do projeto foi acompanhada
pela presidente da AMB, Renata Gil.
Violência psicológica
O projeto inclui, no Código
Penal, o tipo penal de vio-

Debate em Plenário
Segundo a coordenadora
da bancada feminina da
Câmara, deputada Celina Leão (PP-DF), o texto
foi ajustado com o Judiciário. “A gente vê este
texto como uma súplica
do Poder Judiciário contra a violência”, disse.
A deputada Lídice da
Mata destacou que é
necessário ampliar ainda mais a presença feminina na Câmara dos
Deputados para dar mais
visibilidade para a luta
das mulheres. “Se não
tivéssemos mulheres na
Câmara, não teríamos a
Lei Maria da Penha”, ressaltou.

lência psicológica contra a
mulher, caracterizado como
causar dano emocional à
mulher “que lhe prejudique
e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações,
comportamentos, crenças e
decisões”.
Isso se daria por meio de
ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação,
isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do
direito de ir e vir ou qualquer
outro método que lhe cause
prejuízo à saúde psicológica
e à autodeterminação.
Para esse caso, a pena será
de reclusão de 6 meses a 2
anos e multa se a conduta
não constituir crime mais
grave.
“Esse tipo de violência humilha, tira a mulher de seu
ambiente de trabalho e causa
o maior número de doenças
crônicas entre elas”, afirmou
a deputada Margarete Coelho.
Medida protetiva
Na Lei Maria da Penha (Lei
11.340/06), o texto inclui a
existência de risco à integridade psicológica da mulher

Perpétua Almeida, relatora do projeto
como um dos motivos para
o juiz, o delegado, ou mesmo o policial quando não
houver delegado, afastarem
imediatamente o agressor do
local de convivência com a
ofendida.
Essa atitude está prevista

também com esse tema
na questão da educação
e da cultura, é preciso
que toda a sociedade se
indigne com a violência e
que haja política pública
para formar uma rede em
defesa da mulher”, disse.
Para a deputada Erika
Kokay (PT-DF), combater a violência que atinge
as mulheres é construir
uma sociedade mais
justa e mais igualitária.
“Por isso, estamos aqui
discutindo esta campanha, a obrigatoriedade
de fazermos uma grande
rede para que as mulheres possam denunciar e
para que o Estado e a
sociedade possam dizer
Já a deputada Professora que não é mais permitido
Dorinha Seabra Rezende convivermos com esse
(DEM-TO) lembrou que nível de violência”, afiros números de violência mou.
contra a mulher continuam em patamares muito Fonte: Agência Câmara
Soraya Santos (no telão) é uma das autoras do projeto
altos. “É importante lidar de Notícias

atualmente apenas para a situação de risco à integridade
física da vítima de violência
doméstica e familiar.
Lesão corporal
Quanto ao crime de lesão
corporal, o texto aprovado
fixa uma pena específica

(1 a 4 anos de reclusão) se
praticado contra a mulher por
razões da condição do sexo
feminino.
Pablo Valadares/Câmara dos
Deputados
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PÁTRIA VACINADA

Governo Federal ultrapassa a marca de 100 milhões
d e d ose s d i st r i b u í d a s d e vaci n a s cov i d -19
Número é atingido com a remessa de 6,5 milhões de doses da Fiocruz e da Pfizer nesta semana
O Brasil atingiu uma marca
importante que demonstra o
avanço na campanha nacional de vacinação contra a Covid-19: o Ministério da Saúde
ultrapassou a casa de 100
milhões de doses distribuídas para todo o Brasil. Nesta semana, mais 6,5 milhões
de doses são enviadas para
estados e Distrito Federal a
partir desta quarta-feira (2).
Para o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, os números mostram o trabalho
do Governo Federal na meta
de vacinar toda a população
brasileira até o fim de 2021.
“Essa é uma marca importante porque representa a concretização do nosso esforço
para garantir a vacinação à
população brasileira. Nós
estamos cuidando de vidas
com doses de esperança.”
A distribuição até o momento já permitiu a aplicação de
doses em 18 dos 28 grupos
prioritários do Plano Nacional de Operacionalização da
Vacinação contra a Covid-19
(PNO), definidos de acordo
com os riscos maiores de

Foto: Ministério da Saúde

agravamento da doença e a
vulnerabilidade social. O objetivo é reduzir casos e óbitos
e garantir a manutenção dos
serviços de saúde e dos serviços essenciais.
Mais vacinas
E as ações não param por
aí: a previsão é de que, em
junho, o Ministério da Saúde
receba dos laboratórios aproximadamente 40 milhões de
doses de vacinas covid-19.
Até agora, maio foi o mês com
a maior distribuição desde o
início da campanha nacional:
foram enviadas para todo o
país mais de 33 milhões de
doses de imunizantes.
O Governo Federal investiu R$ 29,9 bilhões para a
compra de vacinas covid-19
- mais de 600 milhões de
doses estão encomendadas
para serem entregues até
o fim do ano após acordos
fechados com diferentes laboratórios.
Novidades
Nesta semana, o Ministério
da Saúde coordena a entrega

A distribuição até o momento já permitiu a aplicação de doses em 18 dos 28 grupos prioritários - Foto: Ministério da Saúde
de novos lotes de vacinas,
com 5,9 milhões de doses
da AstraZeneca/Oxford, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
e 629,4 mil doses da Pfizer/
BioNTech.
Essa distribuição tem duas

novidades. O ministério começa a enviar doses para
início da vacinação dos trabalhadores da educação, grupo
prioritário que teve a imunização antecipada. A outra é que
essa será a primeira distribuição das vacinas da Pfizer

com a nova recomendação
de armazenamento aprovada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
A partir de agora, as doses
da farmacêutica podem ficar
refrigeradas de +2°C a +8°C
por até 31 dias, o que permi-

te que todos os municípios
brasileiros recebam o imunizante - antes, o prazo era de
apenas cinco dias.
Com informações do Ministério da Saúde

