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Guararema recebe R$ 361 
mil da Secretaria de Turismo 
Os deputados Estadual André do Prado e Federal Marcio Alvino acompanharam junto com o Prefeito Zé na assinatura da autorização do recurso  com o Governador João Doria

O deputado Estadual André 
do Prado anunciou o recurso 
de R$ 361 mil do Ministério 
do Turismo  para Guararema. 
André do Prado no Palácio 
dos Bandeirantes acompa-
nhou o Prefeito José Luiz Ero-
les freire (Zé), na assinatura 
da autorização dada pelo go-
vernador João Doria para que 
a cidade receba R$ 361 mil 
em recursos com o objetivo 
de melhorar a infraestrutura 
local. André do Prado lembra 
o prefeito de Guararema, “que 
Isso foi possível por causa de 
uma lei de minha autoria que 
a tornou Município de Guara-
rema em Interesse Turístico 
(MIT)”.“Nos últimos anos, con-
quistamos investimentos para 
a criação de um parque na 
cidade, instalação de placas 

bilíngues de sinalização, ma-
nutenção do núcleo turístico 
de Luís Carlos, revitalização 
da Ilha Grande e do pátio do 
Zé da Bala, implantação de 
um posto de informação no 
Pau d’Alho e arborização da 
Vila de Luís Carlos.
Tenho certeza de que muito 
mais vem por aí! Eu e o de-
putado federal Marcio Alvino 
seguimos trabalhando para 
melhorar ainda mais a vida 
de nossa população”. 

O evento contou com a pre-
sença do governador João 
Doria, do secretário de Estado 
de Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, o prefeito Zé, 
André do Prado, Marcio Alvi-
no, e o secretário municipal de 
Turismo, Vitor Santos
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Planos anunciados com fidelidade de 12 
meses, consulte opções para planos sem 
fidelidade. Instalação sujeita a cobertura 
e viabilidade técnica. Promoção válida 
para os primeiro 6 meses de contrato, 
após este período retorna ao valor 
original do plano, válida somente para a 
cidadecidade de Guararema, SP. Taxa de 
instalação promocional isenta, mediante 
aprovação cadastral.  Instalações válidas 
para até 300 metros da caixa de 
distribuição de internet, caso de medida 
superior a instalação não pode ser 
realizada. Velocidade nominal do plano 
gagarantida de acordo com as regras da 
Anatel na entrega a cabo no seu roteador. 
Valores anunciados válidos para 
contratações realizadas até 30/06/2021. 
VALORES E CONDIÇÕES VÁLIDOS PARA 
NOVAS CONTRATAÇÕES. *Consulte 
disponibilidade para o Wi-fi grátis. **A 
velocidadevelocidade de navegação do Wi-fi está 
sujeita a variações, consulte a equipe 

para mais informações.

Prefeito Zé ladeado com os Deputados Estadual André do Prado e Federal Marcio Alvino 
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José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e 
Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

COMPORTAMENTO SANFONA

 Uma coisa que aconteceu e ain-
da está acontecendo como efei-
to colateral dessa pandemia é o 
“engordamento” das pessoas. É 
impressionante o que eu tenho 
acompanhado na academia ou 
nos contatos online; esse fenô-
meno de depreciação da saúde, 
com o tal “engordamento” de 2, 
3, 5, 10 ou até mais quilos. Algu-
mas pessoas chegam ao incrível 
índice de aumento de peso com 
até 2 kg por mês. Na sequencia 
do processo observo alarmado o 
também preocupante efeito san-

fona. E sobre tal situação posso 
dizer que sou um exemplo prático: 
entre março e julho de 2020, em 
isolamento total, praticamente sem 
atividade física alguma e sob um 
estresse enorme pela situação de 
incerteza, meu peso subiu mais 
de 10 kg e meu controle sobre a 
diabetes virou uma bagunça. Ao 
voltar às atividades profissionais 
em 15 de julho/20 decidi que antes 
de tentar ajudar outras pessoas 
precisava cuidar da minha saúde. 
Foi quando retomei meus treinos 
com uma programação básica de 
iniciante, identifiquei os vilões de 
minha alimentação e fui corrigindo 
meus hábitos alimentares e com-
portamentais diários gradativamen-
te, sem choque. Em 60 dias havia 
reduzido 5 kg e melhorado meu 
condicionamento. Mas em seguida, 

algumas turbulências me levaram 
a um descuido de duas semanas 
e 2 kg recuperados. Ou seja, parte 
de uma luta de 8 semanas perdi-
da em 2 semanas apenas por um 
descuido que usei como descul-
pa para não manter a atenção na 
saúde. Minha atitude foi revisar o 
processo, enxergar o que eu real-
mente queria para minha saúde 
e permanecer firme no controle 
da minha vida, independente de 
tudo. Mesmo porque quero estar 
bem para fazer com desenvoltura 
e prazer tudo a que me proponho. 
E esse é o ponto. Não é o efei-
to sanfona. É o comportamento 
sanfona. Eu precisava mudar meu 
comportamento para não repetir 
os erros. Explicando: muita gente 
falha no emagrecimento e na me-

lhora da saúde não pela falta de 
vontade ou qualquer outro motivo 
psico-socio-emocionalmente ex-
plicado, mas sim pela falta de con-
sistência do comportamento. Essa 
mudança de comportamento pode 
se resumir basicamente no dese-
jo de viver mais e melhor, porque 
controlar o peso corporal é muito 
mais do que ficar com o corpo bo-
nito, gostosão ou gostosona. Isso é 
apenas uma das consequências. 

O grande benefício é não morrer 
antes da hora. Obviamente não 
sei qual é a hora mas a estatística 
diz que fumantes, obesos, seden-
tários, diabéticos não controlados, 
hipertensos não controlados, etc, 
perdem a vida de forma precoce. 
Para iniciar a mudança total uma 
dica: identifique e anote o compor-
tamento que está lhe fazendo mal 
na alimentação e na falta de exer-

cício. Aquilo que tem certeza que 
está fazendo engordar e destruir a 
saúde repetidamente, diariamente, 
é o maior vilão. Identifique o ini-
migo, encare-o com coragem e 
tome uma atitude para sair do ciclo 
vicioso. Anote detalhadamente as 
refeições e analise cada uma para 
entender o que está errado. Abra 
a cabeça para aceitar novas boas 
idéias, sem aquela rigidez do “eu 
já sei”. Valorize a vida.

José Marcos Educador 
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Guararema vacina 500 pessoas no dia D 
da Vacinação Contra a Covid-19 
O evento ocorreu no dia 22/05; a Secretaria Municipal de Saúde vacinou a população no estacionamento do Pau D’Alho e na Cevac
A Prefeitura de Guararema, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, promoveu o 
Dia D da Vacinação Contra a 
Covid-19 e vacinou ao menos 
500 pessoas ao longo do dia.
 A ação planejada e viabili-
zada pela Pasta municipal 
contou, além da estrutura 
da Cevac, onde foi mantido 
o esquema de vacinação, 
com um posto de vacinação 
no estacionamento do Pau 
D’Alho (Recanto do Américo), 
com atendimento no sistema 
drive-thru e para pedestres 
agendados.
 Foram agendados e vacina-
dos pessoas com comorbida-
des de 50 a 59 anos (primeira 
dose) e idosos acima de 60 
anos (primeira dose). A ação 
foi viabilizada após solicitação 
da Prefeitura de Guararema 
para o recebimento de novas 
doses. O pedido do município 
foi atendido parcialmente, e 

as doses chegaram no dia 
21/05. O prefeito Zé esteve no 
local, em ambos os pontos de 
vacinação, onde acompanhou 
de perto a imunização de de-
zenas de pessoas. O chefe do 
Executivo de Guararema foi 
acompanhando da secretária 
municipal de Saúde, Adriana 
Martins.
 “A ação que a Saúde está 
realizando aqui no Pau D’Alho 
e também na Cevac é fun-
damental para que a gente 
avance cada vez mais com a 
vacinação para nossa popu-
lação”, explica o prefeito Zé. 
“Fizemos a solicitação de no-
vas doses, fomos parcialmen-
te atendidos e hoje (sábado) 
estamos empenhados em 
vacinar a maior quantidade 
possível de pessoas”, com-
pleta.
 Todas as pessoas que fo-
ram vacinadas no Dia D da 
Vacinação Contra a Covid-19 

fizeram já haviam se cadastro 
no sistema, foram agendadas 
para este sábado (22/05) e 
contatadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde.
 “O saldo do Dia D da Vaci-
nação Contra a Covid-19 é 
positivo. Estruturamos os dois 
pontos de vacinação para que 
não houvesse registro de 
grandes filas e conseguimos 
atingir nosso objetivo de vaci-
nar ao menos 500 pessoas”, 
explica a secretária Adriana 
Martins. “Fomos parcialmente 
atendidos com o recebimento 
de doses e vamos continuar 
cobrando mais imunizantes 
para Guararema”, completa 
a titular da Pasta.
 A Secretaria Municipal de 
Saúde confirmou que um 
balanço completo do Dia D 
da Vacinação será disponi-
bilizado no início da próxima 
semana, com os dados gerais 
da ação. 
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES - Maior facilidade para eliminar certas situações que havia se tornado 
inadequado, abrindo caminho para uma renovação global na sua vida. Pos-
sibilidade de grandes desenvolvimentos na vida material.

TOURO - Cuidados para não magoar seus companheiros de trabalho, criti-
cando demasiadamente suas qualidades profissionais, pois todas as pes-
soas possuem valor naquilo que fazem, independente do reconhecimento 
dos outros.

GÊMEOS - Enorme probabilidade de realizar suas mais antigas esperanças 
e desejos se apresentará hoje. Terá também, aumentos de lucros e muito 
progresso profissional. Ótimo as novas amizades e ao amor. Invente qual-
quer motivo convincente para se encontrar com aquela pessoa que é muito 
especial para você.
CÂNCER -Acautele-se um pouco diante das notícias que ouvir falsas ou favo-
ráveis. Momento excepcional para a vida amorosa e conjugal. Fator de benefício 
real. Controle suas despesas domésticas. Você está com uma tendência a se 
desligar completamente do mundo e esquecer-se dos seus compromissos.

LEÃO - Cuidado com a vida conjugal se for casado. Benéfica influência astral 
para tratar de questões sociais pendentes, para lucrar em negócios iniciados 
anteriormente e a sua prosperidade profissional. Evite brigas com os inimigos.

VIRGEM-Será bastante difícil conseguir a colaboração de alguém, neste dia, 
para solucionar problemas pendentes. Conte consigo e seja mais otimista e 
perseverante, que tudo sairá a contento. Cuide da saúde e da reputação.

LIBRA - Estímulo para mudanças na vida financeira. Alguns prejuízos poderão 
se alternar com novas formas de ganhar dinheiro. Seu intelecto se dirigirá para 
ideias elevadas e filosóficas que poderão levá-lo a fazer mudanças profundas 
na sua maneira de ser.

ESCORPIÃO -Êxito e ótimos lucros, no comércio e na indústria de líquidos, 
de modo geral, e de produtos químicos para a lavoura e a veterinária. Todavia, 
terá algumas dificuldades, mas, se agir com otimismo e inteligência, tudo 
acaba dando certo.

SAGITÁRIO -Neste dia, as pessoas ao seu redor estarão impulsivas e teimosas 
procurando soluções precipitadas para um assunto qualquer. Não se deixe influen-
ciar. Previna-se contra riscos de perder dinheiro.

CAPRICÓRNIO - Momento de alegria e de íntima realização no amor. Pos-
sibilidade de concretizar um relacionamento amoroso há muito esperado. 
Mais coragem na maneira de ser com as pessoas. Atritos no trabalho e com 
pessoas que se oporão frontalmente a você.

PEIXES -Todas as portas se abrirão, bastando encarar a vida com 
otimismo e decisão. Ouça e aprecie as sugestões que receber. Lu-
crará muito com isto. Algumas contrariedades em seu lar estarão 
previstas para o período da manhã.

AQUÁRIO - Todas as portas se abrirão, bastando encarar a vida com otimismo 
e decisão. Ouça e aprecie as sugestões que receber. Lucrará muito com isto. 
Algumas contrariedades em seu lar estarão previstas para o período da manhã.

                                       Para o dia 30 de Maio de 2021

Escritório Síntese 
Contabilidade 

Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, 

Dep. pessoal, Imposto de Renda, diversos serviços de Es-

critório, 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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Secretaria de Saúde faz prestação de contas do 
1º quadrimestre para vereadores de Guararema

A COLETA 
SELETIVA

ESTü DE VOLTA
Com o simples gesto de separar o seu lixo voc» ajuda o 
meio ambiente e incentiva a gera≈¡o de renda e empregos
na cidade. Todo material recolhido « enviado para a 
Cooperativa Guara Recicla e direcionado para venda. O 
valor arrecadado « usado na manuten≈¡o da cooperativa e
dividido entre os cooperados.

Ipiranga e
Morro BrancoD’Ajuda

TODAS AS
TER•AS-FEIRAS

TODAS AS
QUARTAS-FEIRAS

TODAS AS
QUINTAS-FEIRAS

Centro, Nogueira
e Dona NÀzia

A PARTIR
DE 8 DE
JUNHO

A PARTIR
DE 9 DE
JUNHO

A PARTIR
DE 10 DE
JUNHO

Importante: A coleta seletiva « sempre feita ap—s as 13 horas.
Nestes dias, n¡o haverø coleta do lixo comum nestes bairros.

Se a coleta seletiva ainda n¡o chegou ao seu bairro, leve seus recicløveis aos 
PEVs (Pontos de Entrega Voluntøria de Recicløveis) espalhados pela cidade. 
Consulte os locais dos PEVs no site da prefeitura.

O que pode ir para a coleta seletiva:

vidros —leo de cozinha
(bem fechado para n¡o vazar)

papel e
papel¡o

metais isoporpløsticos

(SEMPRE LIMPOS E SECOS)

Tema central da audiência foi as ações da Pasta no combate à pandemia da Covid-19.
A secretária de Saúde de Gua-
rarema, Adriana Martins, partici-
pou de uma audiência pública na 
Câmara Municipal, onde prestou 
contas das ações de sua Pasta 
durante os quatro primeiros me-
ses de 2021.
 A sessão foi presidida pelo ve-
reador André Augusto de Olivei-
ra, que abriu os trabalhos dando 
palavra à secretária de Saúde, 
que explicou com detalhes todas 
as ações desenvolvidas nesses 
últimos quatro meses.
 A secretária Adriana falou sobre 
a rede assistencial do município, 
os indicadores de desempenho, 
atenção primária à saúde, aten-
ção especializada, regulação, 
atenção hospitalar, urgências e 
emergências, assistência farma-
cêutica, transporte sanitário e 
vigilância epidemiológica e zoo-
noses, sempre com números, 
seja de atendimentos, satisfação 
e orçamentário.
 “Existe nessa prestação de 
contas uma concepção legal, 
de cumprimento de dever, mas 
é um momento muito importante 
de passar aos vereadores todas 
as informações sobre o nosso 
trabalho na Saúde abordamos 
todos os assuntos, do atendi-
mento primário ao especializado 
e, principalmente, nossas ações 
de combate à Covid-19”, destaca 
a secretária.
 Combate à Covid-19

 O assunto mais comentado na 
audiência foi a atual situação 
da pandemia. Não foram apre-
sentados apenas números, mas 
principalmente o trabalho desen-
volvido pelo poder Executivo. Se-
gundo o último boletim divulgado 
(27/05), a cidade apresenta uma 
taxa de letalidade de 2,83% e de 
recuperados em 94,8%.
 Com relação a vacinas, em Gua-
rarema já foram aplicadas 7.383 
(1º dose) e 3.606 (2º dose) Os 
vereadores perguntaram sobre 
os critérios adotados para va-
cinação, tiraram dúvidas sobre 
o sistema de credenciamento 
adotado pela administração e 
aprovaram as ações desenvol-
vidas pela Secretaria de Saúde.
 “É primordial pelo momento deli-
cado que passamos, a secretária 
trazer todas as informações para 
nós vereadores sobre o combate 
da Covid-19. Temos o conheci-
mento do trabalho que está 
sendo feito, desde o aumento 
no número de leitos, convênio 
com hospitais particulares da 
região e a aplicação de vacinas 
em nosso centro de vacinação”, 
comenta o presidente do Legis-
lativo, vereador Sidnei Santos 
Leal. “Cabe agora a nós vere-
adores levar essa informação à 
população, sobre tudo que está 
sendo feito pela Prefeitura para 
combater essa pandemia”, fina-
liza o parlamentar.  
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Colunista Social

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

Colunista Social 

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem vivido. Fazer aniversário é uma dádiva, é simplesmente dizer que a vida é bela e 
vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes (segunda quinzena do mês de maio) desejamos que o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale e jamais 
perca a esperança. Que Deus continue abençoando imensamente sua vida mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns!

Sandra Dias Nascimento (17/05) Rafael Gouw (18/05) Ozenir Rodrigues Silva Cruz (19/05)

Nathália Sanfoneira (19/05)

Jora Lara Socci (20/05)

Antônio Carlos Rodrigues (Carlinhos do Parateí) (22/05)
Kevin Aparecido Ribeiro Feliciano Barbosa, Antônio 
Pinto de Moraes, Ketelyn Aparecida Ribeiro Feliciano 
Barbosa (22/05) Margareth Theodoro Gonçalves da Silva (22/05)

Israel de Matos Santos (21/05)
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Monaliza Leal (22/05)

Felipe Moura (23/05) Mônica Gaspar (23/05) e Fernando Rosário (25/05)

André Araújo (25/05)

Maysa Viana (26/05)

Josemar Santos (27/05)

Olga Mantovani Lerário (28/05) Rogério Oliveira (29/05) Rita Serpa (30/05)
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Rua 23 de Maio, 398 - Guararema - 11 2626.0606 / 11 99910. 7781

 UNNA EXCELÊNCIA EM SAÚDE 

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 profis-
sionais 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

Guararema libera cadastro de vacina para pessoas de 40 
a 44 anos com comorbidades ou com BPC desta faixa etária
Link do cadastramento já está disponível no site da Prefeitura e no Vacina.Digital. Cidade recebeu 485 novas doses.

Moradores de Guararema 
de 40 a 44 anos com co-
morbidades e pessoas com 
deficiência ou beneficiárias 
do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) desta faixa 
etária já podem se cadastrar 
para receber a vacina contra 
a Covid-19.
 
A Secretaria Municipal de 
Saúde recebeu nesta quar-
ta-feira (27/05) 485 novas do-
ses da vacina AstraZeneca 
contra o coronavírus e liberou 
o cadastramento deste grupo.
 O cadastro para este gru-
po – e para os demais libe-

rados - 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”.
 
É preciso apresentar no mo-
mento da imunização, um 
comprovante da comorbida-
de, como exames, receitas, 
relatório médico ou prescrição 
médica. Também será neces-
sário apresentar confirmação 
do BPC.
 Também é necessário le-
var 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 (origi-
nal e cópia).
 
“É muito importante que as 
pessoas façam corretamente 
o cadastro no site da Prefeitu-
ra. Esse é um sistema que tem 
como objetivo evitar aglomera-
ções e otimizar o processo de 
imunização”, afirma a secretária 
de Saúde de Guararema, Adria-
na Martins.
 Acompanhamento Vacina.
Digital

A Prefeitura de Guararema, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, reforça que 
os cadastrados no Vacina.Di-
gital, podem acompanhar o 
agendamento da vacinação 
e outras informações impor-
tantes acessando o site da 
Prefeitura.
 
Mesmo com o novo sistema, 
em que o munícipe recebe 
um SMS após a realização 
a confirmação do agenda-
mento, é fundamental verifi-
car constantemente pelo site 
se há atualizações sobre o 
cadastro realizado. 
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Programa Prospera Família Secretaria Municipal de Assistência Social 
preenche 50% das vagas do Programa na primeira semana de inscrições 
Projeto oferece geração de renda e a chance dos participantes montarem seu próprio negócio
Na primeira semana de inscri-
ções, a Secretaria Municipal 
de Assistência Social preen-
cheu mais de 100 vagas para 
o Programa Prospera Família, 
que representa cerca de 50% 
do total disponibilizado para 
o município.
Por meio do programa, a 
administração municipal vai 
auxiliar as pessoas respon-
sáveis por suas famílias a 
buscar capacitação e se de-
senvolver profissionalmente. 
Serão ofertados cursos vol-
tados ao empreendedorismo 
financeiro, que deve ajudar 
os participantes a montar seu 
próprio negócio.
O Prospera Família é uma 
parceria do governo do Es-
tado com a Prefeitura de 

Guararema e as inscrições 
tiveram início em 12 de maio.
“Estamos avançando de for-
ma bem concreta no preen-
chimento das vagas destina-
das a Guararema. Queremos 
cadastrar a maior quantidade 
de pessoas possível, para que 
o programa faça a diferença 
na vida de muitas famílias 
guararemenses”, explica o se-
cretário de Assistência Social, 
Eduardo Moreira. “As pessoas 
que irão participar do progra-
ma também receberão ajuda 
financeira para crescer pro-
fissionalmente e até mesmo 
empreender em seu próprio 
pequeno negócio”, completa 
o titular da Pasta.
Para participar do Prospera 
Família é preciso que os res-

ponsáveis de famílias, seja 
ele mãe ou pai solteiro, viúvo 
(a), avó, tia ou irmão, desde 
que sejam os mantenedores 
com pelo menos um filho ou 
dependente de zero a seis 
anos, façam a inscrição pelo 
site do Governo do Estado ou 
no Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras) de 
Guararema. É preciso tam-
bém ter renda familiar de até 
R$ 89,00 por pessoa.
Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria de 
Assistência Social pelo tele-
fone 4693-2213, ou no Cras 
Guararema 4693-5461/1271. 
O endereço do formulário ele-
trônico de inscrição é o abre.
ai/prospera-familia.

Secretaria Municipal de Assistência Social se reúne com técnicos do governo do Estado para discutir detalhes do programa Prospera Família
Programa oferece geração de renda e a possibilidade do participante montar seu próprio negócio. Inscrições vão até 4 de junho.

 Secretaria Municipal de As-
sistência Social se reuniu 
no dia 27/05 com técnicos 
do governo do Estado de 
São Paulo para discutir 
os detalhes do programa 
Prospera Família. O en-
contro aconteceu na sede 
da Secretaria de Assistên-
cia Social e contou com a 
participação do secretário 
municipal, Eduardo Morei-
ra, do assistente técnico do 
programa, Marcelo Alves, 

da diretora técnica regional, 
Viviane Lima e da analista 
de desenvolvimento social 
do município, Elisete Dias 
da Silva. A comitiva esta-
dual tratou dos detalhes do 
Prospera Família, explican-
do à Pasta municipal, por 
exemplo, como ocorrerão as 
contratações dos tutores dos 
futuros alunos. Além de in-
formar o número de pessoas 
já inscritas em Guararema, 
os representantes do Esta-

do reforçaram que as inscri-
ções não serão prorrogadas 
e devem ser encerradas em 
4 de junho. 
“Primeiramente foram ofe-
recidas 200 vagas, agora 
esse número aumentou 
para 240 e já temos 172 
pessoas inscritas, um nú-
mero muito positivo. Em 
parceria com a adminis-
tração municipal, vamos 
oferecer não só a transfe-
rência de renda, mas prin-

cipalmente a oportunidade 
dos participantes cresce-
rem profissionalmente”, 
destaca o assistente téc-
nico do programa, Alves. 
O secretário de Assistência 
Social, Eduardo Moreira, 
destacou a vocação de pio-
neirismo de Guararema, já 
que o município é um dos 
23 que servirão de modelo 
do programa para todo o 
Estado. O titular da Pas-
ta guararemense também 

explicou a importância de 
executar o Prospera Famí-
lia com excelência. “Guara-
rema foi selecionada entre 
tantos municípios e temos 
que fazer do Prospera Fa-
mília um modelo para as 
demais cidades. Quando 
surgiu a oportunidade de 
participar do programa, 
conversei com o prefeito 
Zé e ele disse que teríamos 
que ser exemplo”, explica o 
secretário. “Desta forma, 
estamos nos preparando 
para que possamos, por 
meio da educação e do em-
preendedorismo, transfor-
mar vidas em Guararema”, 
comenta o secretário.
 Próspera Família
 O Programa Prospera Fa-
mília oferece geração de 
renda e a chance do parti-
cipante montar seu próprio 
negócio.
A Prefeitura de Guarare-
ma, por meio da Secretaria 
de Assistência Social, em 
parceria com o governo do 
Estado de São Paulo, vai 
oferecer cursos voltados 
ao empreendedorismo fi-
nanceiro, que deve ajudar 
os participantes a montar 
seu próprio negócio.
Para participar do progra-

ma Prospera Família é pre-
ciso que os responsáveis 
de famílias, seja ele mãe ou 
pai solteiro, viúvo (a), avó, 
tia ou irmão, desde que 
sejam os mantenedores 
com pelo menos um filho 
ou dependente de zero a 
seis anos, façam a inscri-
ção pelo site do Governo 
do Estado ou no Centro de 
Referência da Assistência 
Social (Cras) de Guarare-
ma. É preciso também ter 
renda familiar de até R$ 
89,00 por pessoa.
Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria 
de Assistência Social pelo 
telefone 4693-2213, ou no 
Cras Guararema 4693-
5461/1271. O endereço 
do formulário eletrônico 
de inscrição é o https://
por tal.seds.sp.gov.br/
prospera?lnk=prospera&-
view=familiahttps://portal.
seds.sp.gov.br/prospera?l-
nk=prospera&view=familia
Prospera Familia - portal.
seds.sp.gov.br
Sou único responsável fa-
miliar com pelo menos um 
filho ou dependente de 0 
a 6 anos e tenho renda fa-
miliar de até R$89,00 por 
pessoa.
portal.seds.sp.gov.br
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Nebulização contra a Dengue ocorreu no bairro Bellard
Vigilância de Zoonoses realizou ação após registro de um caso confirmado no bairro
A Secretaria Municipal de Saúde, 
por meio da Diretoria de Vigilância 
em Saúde, realizou no dia 28/05 
a nebulização contra a dengue do 
bairro Bellard.
O local foi escolhido por conta do 
registro recente de um caso da do-
ença. Como de costume em Gua-
rarema, quando há a confirmação 
de um caso de dengue, o bairro é 
nebulizado para evitar a proliferação 
do mosquito Aedes aegypti.
A Secretaria Municipal de Saúde 
solicita que, durante a nebuliza-
ção, a população mantenha as 
janelas e portas abertas para 
que a neblina produzida pela 
máquina entre nas residências, 
que as pessoas permaneçam na 
calçada com animais, gaiolas, 
etc durante 30 minutos após a 
aplicação do inseticida.
Outra recomendação da Pasta 
é que, durante o processo, ali-
mentos, filtros de água, utensí-
lios de cozinha e roupas sejam 
cobertos, para que o inseticida 
não fique em contato direto com 
os itens do dia a dia. Importante 
lembrar também dos bebedouros 
e potes comida dos animais, que 
também não devem ficar expos-
tos durante o trabalho.
“Esse trabalho é de suma im-
portância para que a gente di-
minua os casos de dengue em 

Guararema. O bloqueio se faz 
necessário por conta do registro 
de um caso no bairro”, explica a 
secretária municipal de Saúde, 
Adriana Martins.
Outra recomendação importante 
é que pessoas acamadas perma-
neçam em um cômodo com as 
portas e janelas fechadas, duran-
te a aplicação e 30 minutos após.
 “Vale ressaltar que a nebuliza-
ção não é prejudicial à saúde, 
mas mesmo assim, as recomen-
dações são importantes para que 
a população não tenha contato 
direto com o inseticida”, explica a 
diretora da Vigilância em Saúde, 
Aline Moraes.
Resumo das Recomendações
• Mantenham abertas: portas, 
janelas e cortinas para facilitar 
a entrada do inseticida na casa;
• Mantenham cobertos: alimen-
tos, filtros de água, utensílios de 
cozinha e roupas;
• Guardem em lugares fechados: 
bebedouros de animais, gaiolas 
de passarinhos e aquários;
• Mantenham as crianças, ido-
sos e pessoas alérgicas em um 
cômodo com porta e janelas fe-
chadas, assim permanecendo 
por 30 minutos após a aplicação,
• Durante a aplicação do inseti-
cida, mantenham-se dentro de 
suas residências.
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INSS antecipará R$ 25,3 bilhões de décimo 
terceiro a 31 milhões de benefícios
Primeira parcela começou a ser depositada no dia 25 de maio

Em todo o País, 31 milhões 
de benefícios do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) receberão neste mês 
a primeira parcela do 13º, o 
equivalente a R$ 25,3 bilhões. 
A antecipação será creditada 
junto com os benefícios de 
maio, a partir do dia 25.
Considerando todos os 36 mi-
lhões de benefícios (inclusive 
os assistenciais e as antecipa-

ções) a folha de pagamento 
de maio do INSS injetará na 
economia R$ 76,3 bilhões. Os 
depósitos serão feitos até o 
dia 8 de junho. O desconto 
do Importo de Renda será 
realizado na segunda parcela. 
Para aqueles que recebem 
um salário mínimo, o depósi-
to da antecipação será feito 
entre os dias 25 de maio e 
8 de junho, de acordo com 

o número final do benefício, 
sem levar em conta o dígito 
verificador. Segurados com 
renda mensal acima do piso 
nacional terão seus pagamen-
tos creditados entre 1º e 8 de 
junho (calendário abaixo).
Por lei, tem direito ao 13º 
quem, durante o ano, rece-
beu benefício previdenciário 
de aposentadoria, pensão 
por morte, auxílio-doença, 

auxílio-acidente ou auxílio-
-reclusão. Na hipótese de 
cessação programada do 
benefício, prevista antes de 
31 de dezembro de 2021, será 

pago o valor proporcional do 
abono anual ao beneficiário.
 Aqueles que recebem bene-
fícios assistenciais (Benefício 
de Prestação Continuada da 

Lei Orgânica da Assistência 
Social – BPC/LOAS e Renda 
Mensal Vitalícia – RMV) não 
têm direito ao abono anual.
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Guararema atinge a marca de 10 mil doses 
aplicadas da Vacina contra a Covid-19
Imunização contra o novo coronavírus teve início em janeiro deste ano. Município vem seguindo o calendário proposto pelos governos federal e estadual

Guararema atingiu a marca 
de 10 mil doses aplicadas 
da vacina contra a Co-
vid-19. A imunização teve 
início em janeiro de 2021 
e segue, desde então, o 
calendário de vacinação 
definido pelos governos 
federal e estadual.
O balanço mais recente 
divulgado foi no dia 25/05 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde mostra que a 
marca das 10 mil doses 
aplicadas já foi, inclusive, 
superada. Atualmente 10,5 
mil pessoas já receberam 
a vacina, sendo 7.159 a pri-
meira dose e 3.351 as duas 
doses do imunizante.
“Estamos avançando na 
imunização contra a Co-
vid-19 em Guararema. Atin-
gir uma marca tão signifi-
cativa é muito importante, 
pois mostra que a Secre-
taria Municipal de Saúde 
realiza um bom trabalho 
de logística e organização 
para aplicação das doses”, 
ressalta a secretária mu-

nicipal de Saúde, Adriana 
Martins. “Tão importante 
quanto atingir a marca das 
10 mil doses, é estarmos 
acompanhando o calendá-
rio de imunização nacio-
nal”, completa.
A Secretaria Municipal de 
Saúde ainda reforça que 
possui estrutura para ace-
lerar ainda mais a imuni-
zação no município, desde 
que cheguem mais doses 
repassadas pelo governo 
estadual. Para que isso 
ocorra, a Pasta mantém 
contato frequente com re-
presentantes do governo 
do Estado solicitando o 
envio de novas doses.
“Nosso compromisso com 
a população é distribuir as 
doses de acordo com a 
chegada dos novos lotes. 
A administração municipal 
vem seguindo à risca esse 
compromisso e seguimos 
rigorosamente o calendário 
de imunização das outras 
esferas de governo”, expli-
ca o prefeito Zé.

Números
Dados do ranking de apli-
cação de doses do gover-
no do Estado comprovam 
a eficácia da vacinação em 
Guararema. O painel mos-
tra que o município possuí 
uma índice de vacinação 
de 97% em relação às do-
ses distribuídas, ou seja, 
a plataforma indica que 97 
a cada 100 doses encami-
nhadas ao município são 
aplicadas no momento cor-
reto pelo município. A dife-
rença nessa relação se dá 
por conta da precaução da 
Pasta, que armazena algu-
mas doses para aplicação 
do reforço do imunizante.
 Agendamento para vacina-
ção Proposto inicialmente 

para regrar a fila de vaci-
nação em Guararema, o 
cadastro e agendamento 
para a imunização também 
reflete no sucesso da vaci-
nação no município. Com 
esse sistema, segundo a 
Secretaria Municipal de 
Saúde, a logística fica fa-
cilitada, uma vez que há 
um controle mais preciso 
da quantidade de pessoas 
que serão vacinadas dia-
riamente.
“Sabemos que existem 
casos pontuais em que é 
necessário correção, para 
que a vacinação seja am-
pliada em Guararema. Mas 
o saldo total da vacinação 
é positivo”, pontua a secre-
tária Adriana.

Fotos: Vitoria Mikaelli

Prefeito Zé e Secretária Municipal de Saúde, Adriana Martins


