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Presidente do Fundo Social, Carmen Rosana, conduz 
com Sucesso Campanha Inverno Solidário 2021
Em menos de 20 dias arrecadou cerca de cem cobertores novos
Lançada em 11 de junho, a Cam-
panha Inverno Solidário 2021 já 
arrecadou cerca de cem coberto-
res novos que serão distribuídos 
para famílias em vulnerabilidade 
social de Guararema. A ação de 
arrecadação, que está presente 
em diversos pontos do município, 
é idealizada e organizada pelo 
Fundo Social de Solidariedade 
de Guararema. 

“Em menos de 20 dias de cam-
panha já alcançamos um número 
expressivo de doações. Chegar-
mos à marca de cem cobertores 
novos arrecadados é gratificante 
e mostra que estamos condu-
zindo bem a campanha neste 
ano”, explica a presidente do 
Fundo Social de Solidariedade 
de Guararema, Carmen Rosa-
na de Moura Santos Pieruccetti. 
“Vamos continuar a comunica-
ção junto à população e intensi-

ficar as ações que impulsionam 
a doação de cobertores para que 
mais famílias guararemenses se-
jam contempladas com os itens”, 
completa. 

A Campanha Inverno Solidário 
2021 receberá cobertores até 
o final de agosto. Vale destacar 

que é necessário que os coberto-
res sejam novos, também como 
forma de prevenção da Covid-19.

Postos de Arrecadação
As doações podem ser feitas na 
sede do Fundo Social (rua Dona 
Laurinda, 193 - Centro), no Paço 
Municipal (rua Coronel Rama-
lho, 35 – Centro) e nos diversos 
postos de arrecadação distribuí-
dos pela cidade: Supermercado 
Monteiro – Rua Capitão Alberto 
Weissohn, 131 – Centro; Super-
mercado Mago - Rua Dona Lau-
rinda, 449 – Centro; IOM Instituto 
Odontológico - Rua Prof. Raul 
Brasil, 66 – Centro; Condomínio 
Alpes de Guararema - Estrada 
Municipal Dr. Hércules Campag-
noli, km 3 - Fazenda Paião; Con-
domínio Ponte da Pedra - Rua 
Walter Ancilloti - Fazenda Paião; 
Farmácia Drogarema - Unidade 
03 - Rua Dona Laurinda, 363; 
Farmácia Ultrafarma - Rua 19 de 
Setembro, 14 – Centro; Farmácia 
Mais Saúde Pharma - Rua Dona 
Laurinda, 40 - Centro, Guara-
rema.

Sobre o Inverno Solidário
A Campanha Inverno Solidário 
2021 em Guararema é uma ini-
ciativa do Fundo Social de So-
lidariedade do município para 
auxiliar pessoas em situação 
de vulnerabilidade a enfrentar 
os períodos de frio.  
Durante a campanha, o reco-
lhimento dos cobertores novos 
ocorre pela disponibilização de 
caixas em estabelecimentos par-
ceiros da ação social.

Carmen Rosana de Moura Santos Pieruccetti, Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Guararema.

Fotos: Vitoria Mikaelli
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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

TREINO MASSACRANTE x SAÚDE DO ALUNO

Assunto polêmico, talvez con-
troverso, porém necessário ser 
lembrado e mencionado senão 
todos os dias, mas ao menos 
numa auto crítica semanal, pe-
los profissionais do treinamen-
to físico, leia-se Professores de 
Educação Física, para direcionar 
de forma lúcida e bem elabora-
da o treinamento aos clientes/
alunos, sejam eles em regime 
convencional ou em treinamen-
to personalizado/individual. Por 
outro lado, um alerta também aos 

clientes para darem o feedback 
correspondente ao profissional, 
inclusive questionando ações e 
métodos com o objetivo de for-
necer o máximo de informações 
úteis para que o treinamento seja 
cada vez mais refinado, otimi-
zando a busca pelos resultados 
com segurança total. Aos cole-
gas profissionais e àqueles que 
buscam por bons serviços por 
nós prestados, alguns pontos:
- todo treinamento deve ser ela-
borado e pensado em função de 
cada cliente e situação;

- um mesmo treinamento pode 
tranquilamente ser a base para 

outros praticantes com o cuidado 
sempre de respeitar adaptações 
necessárias às necessidades in-
dividuais;

- não há receita de bolo ou trei-
namento padrão eficiente para 
todos os grupos de alunos. A pre-
guiça é o pior inimigo na constru-
ção do programa de treinamento;

- a linha entre estimular o máximo 
de esforço do cliente e força-lo 
além da margem de segurança 
é muito tênue e na maioria da 
vezes, é preferível trabalhar num 
patamar abaixo do que arriscar 
a saúde do cliente por simples 

vaidade profissional;
- improviso é necessário em 
algumas situações, mas não 
pode se tornar regra. É muito 
mais eficiente e seguro traba-
lhar com plano de aula, método 
e coerência, com começo, meio 
e fim;

- aquela idéia de aplicar exercí-
cios mirabolantes do youtube, 
novamente por vaidade, para 

José Marcos - Educador 
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marcar território como o profis-
sional diferentão, é uma das pio-
res coisas que podem acontecer 
num treinamento físico. Mostra 
incapacidade do profissional, 
imaturidade e põe em risco a 
saúde e integridade física do 
cliente;
- e por último mas não menos 
importante, todo exercício pro-
posto num treinamento, deve 

ser testado pelo profissional 
para entender de forma prática 
a biomecânica, a segurança e a 
execução básica do movimento, 
bem como as reações geradas 
no corpo.
Às pessoas que buscam bons 
serviços, qualidade de vida, 
condicionamento físico, enfim, 
resultado com treinamento, 
questionem e informem os pro-
fessores. É sua saúde em jogo.  
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Loja Pérola do Bem retoma suas atividades nesta segunda-feira (05/07)
Iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Guararema realiza troca de recicláveis por produtos diversos

A Loja Pérola do Bem re-
toma suas atividades nes-
ta segunda-feira (05/07) 
em Guararema. O projeto 
é uma iniciativa do Fundo 
Social de Solidariedade, 
com o apoio da Secreta-
ria Municipal de Obras, 
Meio Ambiente, Planeja-
mento Urbano e Serviços 
Públicos, a ONG Espaço 
Urbano e a Cooperativa 
Guararecicla, que promo-
ve a troca de materiais 
recicláveis por produtos 
diversos.
O objetivo da loja, que per-
manece de portas abertas 
às segundas e terças-fei-
ras, é aumentar a arreca-
dação de recicláveis no 
município, disseminando 
o conceito da destinação 
correta e o valor dos ma-
teriais recicláveis que se 
transformam em produtos, 
futuramente também em 
serviços, fortalecendo o 
conceito da moeda soli-
dária Pérola do Bem.
A cada 1 quilo de re-
cicláveis, 250 gramas 
de isopor, ou 2 litros de 
óleo será dado um selo. 
Quando completado cinco 
selos, o morador pode re-
alizar a troca por um item 
da loja.
As entregas inicialmen-
te poderão ser feitas no 
Fundo Social de Solida-
riedade (rua Dona Lau-
rinda, 193 - Centro) e na 
Cooperativa Guararecicla 

(rua João Barbosa Olivei-
ra, 3111 - Morro Branco) 
– quando acima de 30 
quilos. Há ainda o proje-
to da Loja Itinerante para 
que moradores dos bair-
ros afastados tenham a 
possibilidade de realizar a 
destinação dos recicláveis 
e a troca dos produtos.
“A Loja Pérola do Bem é 
uma iniciativa muito posi-
tiva do Fundo Social de 
Guararema. Por meio dela 
conseguimos aumentar a 
quantidade de recicláveis 
arrecadados no município, 
estimular o conceito de 
moeda solidária e realizar 
a troca de produtos junto à 
população”, explica a pre-
sidente do Fundo Social, 
Carmen Rosana de Moura 
Santos Pieruccetti.
As trocas poderão ser 
feitas exclusivamente no 
Fundo Social, às segun-
das e terças-feiras, das 
9 às 11 horas e das 14 
às 16 horas. Os itens de 
maior volume deverão ser 
entregues na Cooperativa 
Guararecicla de segunda 
a sexta-feira das 9 às 16 
horas.
Todos os moradores de 
Guararema podem parti-
cipar do projeto que tem 
como foco principal mudar 
os hábitos da população, 
contribuindo para a sepa-
ração dos resíduos reci-
cláveis, agregando valor 

a estes produtos e promo-
vendo a sustentabilidade 
e preservação ambiental.
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES -- Notáveis probabilidades de sucesso em questões relacionadas com a ciência ou testes 
O contato com colegas de trabalho lhe será útil. Você conseguirá ver o quanto é importante ser 
otimista e positivo

TOURO -- Excesso de exigência para com as pessoas demasiadamente sensíveis. 
Cuidado com os inimigos ocultos. Não descuide da saúde. Acidentes podem aconte-
cer se você abusar. Portanto, previna-se. Não desanime, pois esta fase será breve.

GÊMEOS - Pela influência do sol você está favorecido em muitas coisas. Haverá 
bons fluxos para estudos, exames e testes. Capacidade de raciocínio aumentada. 
Não se precipite nas coisas ligadas ao romance, ou então, ao casamento.

CÂNCER  - Após bastante tempo de conflitos na vida amorosa, você irá viver um 
relacionamento amoroso importante, que deverá se consolidar. E mesmo que seus 
sentimentos ainda não estejam firmes, você compreenderá aos poucos seu valor.

LEÃO - Aproveite a influência astral deste dia para conhecer o maior número possível 
de pessoas. As amizades que fizer vão lhe trazer vantagens. No trabalho, uma decisão 
sua poderá concretizar tudo aquilo que há tempos você vem planejando.

VIRGEM -Este é um ótimo dia, pois tudo indica que obterá êxito, em negócios. 
Sucesso social, profissional e amoroso, principalmente. Obtenha maior segurança 
interior e ame melhor todas as pessoas.

LIBRA - Dia em que deverá tomar cuidado com estranhos, novas amizades, vizinhos 
e pessoas que são de sua inteira confiança. Só viaje se for de muita necessidade 
para evitar acidente, cuide da sua saúde e evite excessos.

ESCORPIÃO - A influência astral lhe propícia felizes contatos com os pais, filhos, 
parentes e com pessoas da sua alta estima. Procure também, levar a paz aos mais 
necessitados lhe transmitindo mais otimismo e confiança. Bom para tentar na loteria.

SAGITÁRIO - Dia em que sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo de 
Júpiter. Contudo, procure compreender melhor seus colegas de trabalho, bem 
como familiares e a pessoa querida. Divirta-se e passeie, pois será bem sucedido.

CAPRICÓRNIO - Muita atividade junto aos amigos, mas tendência a se envolver 
em alguns atritos com eles. Novas oportunidades na carreira profissional permitirão 
uma grande melhoria através de empreendimento pessoal ou de uma promoção 
no trabalho

PEIXES - Visita inesperada poderá modificar os seus planos, na parte da tarde. Boa 
influência aos seus interesses econômicos e também no que se refere ao trabalho e 
a vida sentimental e amorosa. Esteja alerta para o que vier.

AQUÁRIO - Mente sempre alerta e voltada ao progresso de um modo geral, muita 
disposição para o trabalho e negócios ou empreendimentos imobiliários e bastante 
tranquilidade na vida familiar e amorosa está prevista para hoje. Excelente intuição 
e disposição. Sucesso profissional. Loteria favorecida

                                       Para o dia 04 de Julho 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
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Defesa Civil de Guararema conquista cerca de R$ 100 
mil em equipamentos para ampliação de serviços
Por meio de convênio com Governo do Estado, município receberá 14 equipamentos, como um veículo pick-up

A Defesa Civil de Guararema 
será contemplada com cerca 
de R$ 100 mil em equipa-
mentos por meio de convê-
nio celebrado junto ao gover-
no do Estado de São Paulo. 
O prefeito Zé e o secretário 
municipal de Segurança Pú-
blica, Edson Roberto Pinto 
de Moraes, estiveram na tar-
de desta quarta-feira (30/06) 
no Palácio dos Bandeiran-
tes, onde o governador João 

Doria anunciou o convênio 
com o município.
Guararema receberá um ve-
ículo Pick-up, duas balsas 
infláveis, duas motosserras, 
dois tripés para suporte de 
holofote, quatro holofotes, 
um gerador elétrico e dois 
capacetes multiuso. O en-
caminhamento destes equi-
pamentos foi pensado de 
acordo com a necessidade, 
características e a atuação 

da Defesa Civil no município.
O prefeito Zé ressaltou a im-
portância dos itens para as 
atividades da Defesa Civil de 
Guararema e comemorou a 
celebração do convênio. “A 
Defesa Civil desempenha 
um trabalho fundamental 
e, para que isso ocorra da 
melhor forma possível e du-
rante as situações de maior 
necessidade, esse investi-
mento feito em Guararema 

é de extrema importância”, 
explica o prefeito Zé.
Além disso, o chefe do Exe-
cutivo guararemense agra-
deceu o apoio do deputado 
federal Marcio Alvino e do 
deputado estadual André 
do Prado, que auxiliaram 
o ingresso do município na 
lista de cidades contempla-
das. “O trabalho dos nossos 
deputados mais uma vez foi 
determinante para que Gua-
rarema fosse beneficiada”, 
completa.
A atuação da Defesa Civil 
tem como principal objeti-
vo a redução de riscos e de 
desastres. Dentre as ações 
desempenhas pelo órgão em 
Guararema, destacam-se as 
de prevenção, mitigação, 
mobilização, articulação de 
sistemas de alertas e de res-
posta em circunstâncias de 
desastres.
Responsável pela Defesa 
Civil em Guararema, o se-
cretário municipal, Moraes 
também comemorou o con-
vênio firmado com o governo 
do Estado. Segundo o titular 
da Pasta guararemense, os 
equipamentos que serão 

encaminhados ao municí-
pio serão utilizados em si-
tuações de necessidades, 
auxiliando as equipes da 
Defesa Civil nos trabalhos 
desempenhados pelo órgão. 
“O veículo, os holofotes, as 
motosserras e todos os equi-
pamentos encaminhados 
são importantes para apri-

morarmos o serviço desem-
penhado pela Defesa Civil 
em Guararema”, explica.
Ainda de acordo com o se-
cretário, os equipamentos 
serão fundamentais para 
ampliar a atuação da Defe-
sa Civil no que se refere a 
todas situações que possam 
oferecer riscos à sociedade.

Planos anunciados com fidelidade de 12 meses, consulte opções para planos sem fidelidade. Instalação 
sujeita a cobertura e viabilidade técnica. Taxa de instalação promocional isenta, mediante aprovação 
cadastral. Instalações válidas para até 300 metros da caixa de distribuição de internet, caso de medida 
superior à instalação não pode ser realizada. Velocidade nominal do plano garantida de acordo com as 
regras da Anatel na entrega a cabo no seu roteador. Valores anunciados válidos para contratações 
realizadas até 30/09/2021. VALORES E CONDIÇÕES VÁLIDOS PARA NOVAS CONTRATAÇÕES. *Consulte 
disponibilidadedisponibilidade para o Wi-fi grátis. **A velocidade de navegação do Wi-fi está sujeita a variações, consulte 

a equipe para mais informações.

(11) 4720-0800

(11) 4720-0800

CONTRATE

idctelecom.com.br

 Av. Antonio Teixeira Muniz, 1325, Ipiranga, Guararema, SP

FAÇA A PORTABILIDADE JÁ

100
MEGA

FONE
NACIONAL

+ 119,80

R$
/mês
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Colunista Social

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

Colunista Social 

A coluna de hoje é dedicada aos Tutores de Pets e àqueles que tem em mente e no coração a intenção de adotar um amigo de quatro patas. Confira
alguns tutores que são apaixonados por seus pets e garantem que vale muito a pena tê-los como companhia. Um grande lambeijo a todos os tutores.

Essa fofura no colo da Elisa Eroles Freire Nunes é o Toby, que além de ser a alegria da 
casa e receber muito amor, curte umas deliciosas aventuras ao lado da tutora. Toby arrasa!

O fofucho Bentinho adora o conforto do colinho e o abraço apertado do “papi” Edson 
Roberto. Que delícia!

A simpática Nina curte tomar um solzinho da manhã, principalmente se for ao lado dos 
“papis” Nilton e Maria Lima Silva. É isso aí Nina, é gostoso e faz bem!

A turminha do Master Dog Adestramento aproveitou para curtir a companhia de Roberto 
Nunes, enquanto aguardava por Toby. Que dia feliz!
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

A fofissima Lizzy, assim como a sua tutora, a Digital Influencer Vivian Brito, também faz 
muito sucesso nas redes sociais. Quer autógrafo?

A esbelta Diana (adotada recentemente) fez castração e recebeu toda atenção e dengo 
do “papi” Aparecido Messias. Diana merece!

Pipoca está um encanto com o vestido que ganhou do “papi” Ramo Capivara. A duplinha 
também aprovou. Arrasou Pipoca!

A princesinha Amora, completou 6 aninhos (30/06) e ganhou muitos mimos e carinho 
em dose dupla dos “papis” Alessandro Magnesi e Andréa. Muitos lambeijos para Amora!
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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 recebe mais de mil doses de vacinas contra a Covid-19
Cadastro para vacinação está liberado para pessoas com mais de 40 anos sem comorbidades. No dia da imunização, é importante apresentar os documentos obrigatórios com suas respectivas cópias.

A Secretaria Municipal de 
Saúde recebeu no dia 02 de 
Julho, 1034 novas doses de 
vacinas contra o coronavírus. 
São 250 unidades da Coro-
navac, 520 da Astrazeneca e 
264 da Pfizer que serão dis-
tribuídas para primeira dose 
de 40 a 42 anos e segunda 
dose de gestantes e idosos 
de 67 anos.
O cadastro para vacinação 
em Guararema continua aber-
to para faixa etária dos 40 aos 
42 anos e também para os 
demais grupos liberados. O 
cadastro está 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”.
Vale ressaltar que também é 
obrigatório que seja realizado 
o cadastro no vacinaja.sp.gov.
br, do governo do Estado.
“É muito importante que as 
pessoas não deixem de trazer 
os documentos necessários 
com suas respectivas cópias. 
No momento em que forem 
receber a dose da vacina, 
estar com a documentação 
correta evita atraso e agiliza 
o processo”, afirma a secretá-
ria de Saúde de Guararema, 
Adriana Martins.
Para se vacinar, é preciso 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).
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 con-
firmação do agendamento, é 
fundamental verificar cons-
tantemente pelo site se há 
atualizações sobre o cadas-
tro realizado. Para acessar é 
simples e fácil.
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SEGUNDA FASE DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NA REGIÃO DO ALTO TIETÊ INICIA 
O TERCEIRO DIA COM 1422 PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA IMUNIZADOS

Desde o dia 28 de junho, pro-
fissionais de Segurança Pública 
da Região do Alto Tietê
participam da Campanha de Va-
cinação contra a COVID-19, com 
a aplicação da segunda dose.
Nos dois primeiros dias de vaci-
nação, 1422 profissionais foram 
imunizados pela campanha,que 
está sendo coordenada pelo Co-
mando de Policiamento de Área 
Metropolitana Doze prevista para 
terminar no dia 01 de julho de 
2021, com a previsão de vacinar 
os 2851 profissionais inscritos. 
A 2ª fase da Campanha de va-
cinação contra a COVID-19 está 
ocorrendo na Universidade de 
Mogi das Cruzes, instituição de 
ensino que foi prontamente cedi-
da pela reitoria da Universidade.
No local estão sendo adotados 
todos os protocolos de organi-
zação, higienização e

sanitização, com o fornecimento 
de equipamentos de proteção 
individual para os
profissionais da saúde e aos de-
mais profissionais envolvidos na 
organização, bem como o geren-
ciamento e a correta destinação 
dos resíduos provenientes da 
vacinação.

S e g u n d a  d o s e  d o 
imunizante.
Durante os quatro dias de va-
cinação, dois mil setecentos e 
vinte sete profissionais foram
imunizados pela campanha, a 
qual foi coordenada pelo Co-
mando de Policiamento de Área
M e t r o p o l i t a n a  D o z e  e 
em conjunto com as de-
mais forças de segurança.
Pelo fato de alguns profissio-
nais não terem conseguido 
comparecer nos dias e horários

Aponte a 
câmera do
celular e 
abra sua
conta.

Escolha o Sicredi, 
onde o dinheiro rende um mundo melhor.

Existe alternativa.

Existe o consumo consciente.
Existe o desenvolvimento sustentável.
Existe a cooperação.

SAC - 0800 724 7220     Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

O Sicredi é a alternativa para você, 
sua empresa ou seu agronegócio. 
Aliamos as suas necessidades 
financeiras com a economia local, 
a educação e o desenvolvimento 
das regiões em que atuamos. 
É com esses valores que queremos 
construir uma sociedade mais 
próspera. Que valores tem o seu 
dinheiro?

(11) 4693-1085
R. Francisco Freire, 25, Guararema/SP

agendados, a vacinação foi 
prorrogada até o dia 05/07/2021, 
próxima segunda-feira, das
14h00min às 17h00min, na 
Universidade de Mogi das Cru-
zes, instituição de ensino que,
prontamente, cedeu suas 

dependências para a re-
a l i zaç ão  da  c ampanha.
No local, estão sendo adota-
dos todos os protocolos de 
organização, higienização e
sanitização, com o fornecimento 
de equipamentos de proteção 

individual para os profissionais 
da saúde e aos demais profissio-
nais envolvidos na organização, 
bem como o gerenciamento e a 

correta destinação dos resídu-
os provenientes da vacinação.
# P o l i c i a m i l i t a r s p
#Aforçapúblicadesãopaulo
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Vacinação contra Covid-19: Guararema libera cadastro para público de 40 e 42 anos sem comorbidade
 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 ter-
ça-feira (29/06), 490 novas 
doses das vacinas AstraZe-
neca contra o coronavírus e 
liberou o cadastramento para 
pessoas de 40 a 42 anos sem 
comorbidade.
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”.
“A vacinação está avançan-
do. É muito importante que 
as pessoas se cadastrem 
para receber o imunizante e 

mantenham os cuidados para 
prevenção da Covid-19”, afir-
ma a secretária de Saúde de 
Guararema, Adriana Martins. 
“Outro detalhe importante é 
para que as pessoas não dei-
xem de trazer os documentos 
necessários, com suas res-
pectivas cópias, no momento 
em que forem receber a dose 
da vacina”, completa.
Para se vacinar, é preciso 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).
 Acompanhamento Vacina.

Digital
A Prefeitura de Guararema, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, reforça que 
os cadastrados no Vacina.
Digital, 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 agendamento, 
é fundamental verificar cons-
tantemente pelo site se há 
atualizações sobre o cadas-
tro realizado. Para acessar é 
simples e fácil.

7ª Conferência Municipal de Saúde é realizada em Guararema
Encontro ocorreu no dia 26 de Junho, no Cesap e contou com a participação de representantes do Executivo, Legislativo e da sociedade civil

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Guararema reali-
zou na manhã do  dia 26/06,  
a 7ª Conferência Municipal 
de Saúde com o tema “Todos 
Usam o SUS”.
O encontro foi realizado no 
Centro de Especialidades 
de Saúde e Apoio à Popula-
ção (Cesap) e contou com a 
presença, além da secretária 
municipal de Saúde, Adriana 
Martins, do prefeito Zé, do 
presidente da Câmara Muni-
cipal, Sidnei Leal, represen-
tantes do Conselho Municipal 
de Saúde e da sociedade civil.
Em seu discurso inicial, o 
prefeito Zé falou sobre a 
importância da Conferência 
Municipal de Saúde como 
pilar para estruturação do 
serviço público de qualidade 
à população. Além disso, o 
chefe do Executivo munici-
pal ressaltou os benefícios 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) como política públi-

ca. “Estamos aqui hoje para 
mostrar o quanto o diálogo é 
importante para que o serviço 
de Saúde seja de excelência”, 
pontuou. “Precisamos estar 
sempre em contato com nos-
sos gestores e principalmente 
com a população, para que os 
serviços da Secretaria con-
tinuem sendo de excelência 
em Guararema”.
A Conferência Municipal de 
Saúde configura a participa-
ção social na definição de 
objetivos a médio e longo 
prazo para o desenvolvimento 
da saúde pública municipal, 
devendo, portanto, ter suas 
propostas incorporadas no 
Plano Municipal de Saúde.
Seguindo o protocolo sanitá-
rio de prevenção à Covid-19, 
o evento foi dividido em eixos 
para que o assunto fosse con-
templado em sua totalidade. 
Foram tratados a consolida-
ção da atenção primária à 
Saúde e promoção à saúde; 

fortalecimento da atenção es-
pecializada e atenção às ur-
gências; vigilância em saúde 
e a capacidade de respostas 
às doenças e agravos e en-
demias; e gestão em saúde 
inovação tecnológica e par-
ticipação popular.  
Nas semanas que precede-
ram a conferência, a Prefei-
tura de Guararema disponibi-
lizou, nas unidades de Saúde 
do município e de forma onli-
ne, formulários para que a po-
pulação deixasse avaliações 
sobre os serviços prestados 
pela Pasta.
As urnas nas quais as opini-
ões foram depositadas fica-
ram disponíveis nas unidades 
de 31 de maio até 14 de junho. 
As propostas e sugestões co-
lhidas nas urnas e no formu-
lário online foram analisadas 
pela comissão organizadora 
e discutidas durante a Con-
ferência Municipal de Saúde, 
dentro de cada eixos.
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                   Estamos admitindo
“Gerente Administrativo  com experiência                
comprovada de no mínimo 5 anos.
Telefone:  3019-3223  falar com /Roseli.

Consulta realizada com turistas mostra que 80% dos 
visitantes ficam muito satisfeitos em visitar Guararema
Ação ouviu cerca de 330 turistas entre 18 e 28 de junho e recebeu o feedback dos visitantes quanto à estrutura da cidade
A consulta realizada pela Se-
cretaria Municipal de Emprego 
e Desenvolvimento, em parceria 
com o Conselho Municipal de 
Turismo, apresentou números 
positivos referentes às estruturas 
oferecidas na cidade. De acordo 
com a consulta, 80% dos turis-
tas que visitaram Guararema se 
mostraram “muito satisfeitos” 
com o período que permanece-
ram no município.
Desta vez, por conta da pande-
mia da Covid-19, o formulário 
esteve disponibilizado para pre-
enchimento de forma online. Ao 
todo, 328 turistas responderam 
questões sobre a estrutura da 
cidade, o tempo de permanência 
no município, o motivo do pas-
seio, entre outras informações.
“O resultado de 80% dos visitan-
tes se mostrando muito satisfei-
tos com o período de permanên-

cia na cidade é extremamente 
positivo e mostra que estamos 
no caminho certo no que diz res-
peito às ações da administração 
municipal voltadas ao turismo”, 
explica o secretário municipal 
de Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, Marlon Rodrigues. 
“Sabemos que temos pontos a 
avançar para receber com ain-
da mais qualidade os visitantes, 
gerando ainda mais emprego e 
renda para nossa população”, 
completa.
A consulta ainda mostra que a 
maior parte dos visitantes (55%) 
ficou sabendo das atrações de 
Guararema por meio de amigos 
e parentes, enquanto uma pe-
quena parte (10%) descobriu 
Guararema por meio de posta-
gem nas redes sociais ou blogs 
de viagem.
Ainda de acordo com o levanta-

mento, 94% dos visitantes que 
responderam a consulta afirma-
ram que, durante a visita a Gua-
rarema, passaram pelos pontos 
turísticos da cidade. Ainda sobre 
os locais de maior movimento, 
o que mais recebeu turistas foi 
a Estação Ferroviária do Centro 
(83%), seguido pelo Recanto do 
Américo, o Pau D’Alho (66%), e 
pelo Mirante Prefeito Gerbásio 
Marcelino (61%).
A consulta pública fez parte de 
uma etapa da revisão do Plano 
Diretor de Turismo e também 
buscou entender quais os pontos 
a serem aprimorados no muni-
cípio, na melhoria da estrutura 
ofertada.
Todas as informações cedidas no 
preenchimento do formulário fo-
ram utilizadas apenas para análi-
se da pesquisa em questão e não 
serão divulgadas com terceiros.
A consulta, que esteve disponí-
vel nas redes sociais e no site 
da Prefeitura de Guararema, foi 
exclusivamente direcionada aos 
turistas, já que o intuito era jus-
tamente dimensionar a imagem 
que Guararema deixa para quem 
a visitou

O Programa de Adoção “Bora Ser Feliz” 
é uma ação da Prefeitura de Guararema 
que tem como objetivo conseguir um lar 
para os cãezinhos que se encontram no 
Canil Municipal da cidade.
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Nova fase de coleta de documentos tem início nos núcleos que passam por regularização fundiária
Em parceria com o governo do Estado de São Paulo, Executivo já realizou neste final de semana o cadastramento social de famílias dos bairros Dona Anísia e Recanto do Convento

Com o objetivo de dar 
andamento ao processo 
de regularização fundiá-
ria de lotes dos bairros 
Dona Anísia e Recanto 
do Convento, a Prefei-
tura de Guararema dá 
início nesta semana a 
uma nova fase de coleta 
de documentação junto 
aos proprietários dos 
imóveis.
Em parceria com o go-
verno do Estado de São 
Paulo, por meio do pro-
grama Cidade Legal, a 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social rea-
lizou entre esta sexta-
-feira (25/06) e domingo 
(27/06) um mutirão de re-
gularização fundiária nos 
bairros. Mesmo assim, 
não foi possível coletar a 
documentação de alguns 
imóveis.
Ao final do processo, 
44 cadastros serão efe-
tivados no bairro Dona 
Anísia e outros 42 no Re-
canto do Convento.
“Todas as famílias que 
possuem imóveis irre-
gulares nestes núcleos 
serão atendidas e atua-
lizarão a documentação 
junto à administração 
municipal e o programa 
Cidade Legal”, garante o 
secretário municipal de 
Assistência Social, Edu-
ardo Moreira. “A ação 

deste final de semana 
foi um sucesso, conse-
guimos um grande apro-
veitamento no cadastro 
das famílias e estamos 
avançando no proces-
so”, completa o titular 
da Pasta. 
Na sexta-feira (25/06), os 
moradores foram infor-
mados pela Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia Social sobre todos 
os procedimentos e do-
cumentos necessários 
para regularização.  No 
sábado e domingo (26/06 
e 27/06), técnicos da Pre-
feitura e do governo do 
Estado trabalharam no 
recolhimento da docu-
mentação que será utili-
zada para regularização 
dos lotes.
O prefeito Zé, que esteve 
no sábado (26/06) acom-
panhando o trabalho da 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social e dos 
agentes do programa Ci-
dade Legal, afirma que a 
regularização fundiária 
destes núcleos oferta 
mais segurança às famí-
lias que moram nestes lo-
cais. “Estamos avançan-
do constantemente para 
a regularização destes 
núcleos. Fazemos isso 
para que a administração 
municipal possa ofertar 
ainda mais serviços pú-

blicos para a população 
que reside nestas áreas”, 
completa o chefe do Exe-
cutivo guararemense.
 
Em caso de dúvidas os 
moradores podem entrar 
em contanto com a Se-
cretaria de Assistência 
Social, Habitação e Cida-
dania, localizada na rua 
Marcondes Flores, 169, 
Centro, ou pelo telefone 
4693-1060.
 
Cadastro
Para que o cadastro seja 
realizado, é necessário 
que o proprietário apre-
sente o documento com 
foto (RG, CPF ou CNH), 
certidão de casamento 
(se casado ou separado 
legalmente), escritura de 
união estável (se houver), 
certidão de óbito (se for 
viúvo(a)) e comprovante 
de residência. Além dis-
so, outra documentação 
complementar também 
será exigida. É necessá-
ria uma cópia do docu-
mento de aquisição do 
imóvel (contrato, recibo, 
cessão de direito, con-
cessão, doação e outros) 
e documento que com-
prove o tempo de posse 
(conta de água, luz, car-
tão de posto de saúde, 
ficha escolar dos filhos 
e outros).

Guararemenese Magda publica seu primeiro livro “Vamos brincar de rimar?”

Faça a diferença no mundo usando o seu talento!
“Escrever é passar a criati-
vidade no papel”, diz Mag-
da dos Santos Caires e, 
para ela, realmente não fal-
ta criatividade! Magda tem 
30 anos e é formada em 
Comunicação Institucional 
e Comunicação social com 
Habilitação em Publicidade 
e Propaganda pela Univer-
sidade de Braz Cubas. 

Magda nasceu em Guara-
rema e percebeu que gos-
tava de escrever quando 
estava no Ensino Médio. 
Tem muita facilidade e não 
escreve um tipo só de tex-
to: são poemas, contos, 
poemas com mensagens, 
piadas, charadas e até es-
quetes de teatro.

Recentemente publicou 
seu primeiro livro “Vamos 
brincar de rimar?”, em 
edição independente com 
organização e edição da 
jornalista Valéria Campa-
nholle Parra. O livro é uma 
sequência de rimas des-
pretensiosas que sugerem 
a diversão para diversas 
idades. As ilustrações 
foram feitas pela própria 
autora que faz um convite 
a todos: nesse momento 
em que tantas coisas têm 
acontecido no mundo, que 
as pessoas mergulhem em 
momentos alegres e engra-
çados, despertando a es-
perança e a fé. 

Magda sempre faz ques-
tão de que todos saibam 
que ela tem deficiência 
auditiva. “Sou formada e 
tive sim, dificuldades. Mas 
mesmo com elas, consegui 
ter a oportunidade de me 
formar.”, diz Magda. Ela 
conta que os pais, desde 
que ela era pequenina, em-
penharam-se em encontrar 
tratamento para sua defi-
ciência e, mesmo com a 
opinião contrária, acredi-
taram que Magda venceria 
e foi assim que aconteceu. 
Por isso, ela incentiva os 
jovens a correrem atrás de 
seus objetivos e realizarem 
os seus sonhos, reunindo 
força para enfrentar as ad-
versidades do caminho. 

Hoje, Magda trabalha e nas 
horas de folga, dedica-se 
a diversas modalidades 
artísticas como o dese-
nho, a música e o teatro! 
Sempre que tem oportuni-
dade, escreve e deixa um 
legado: “Todo mundo tem 
algum tipo de talento dado 
por Deus. Então, use os ta-
lentos que você tem com 
sabedoria e para abençoar 
as pessoas. Faça a diferen-
ça no mundo usando o seu 
talento!”.

Para quem quiser adquirir 
o livro da Magda, entre em 
contato pela fanpage: ht-
tps://www.facebook.com/
escritoramagdacaires


