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Guararema se destaca acima da média nacional e estadual e 
atinge a marca de 65% da população vacinada contra a Covid-19
Em relação às pessoas que receberam ao menos uma dose do imunizante, município figura em patamar superior ao da média nacional e estadual

Guararema atingiu no dia 03/08 
a marca de 65% da população 
que recebeu ao menos uma dose 
da vacina contra a Covid-19. O 
índice é superior ao da média 
nacional e estadual.
De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, até o dia 

03 de agosto, 18.758 pessoas 
haviam recebido a primeira dose, 
além de outras 853 que foram 
imunizadas com dose única, 
totalizando 19.611 moradores. 
A estimativa leva em considera-
ção a projeção de população do 
Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), que estima 
30.136 moradores no município.
Quando comparada com os 
cenários nacional e estadual, 
a cobertura vacinal contra o 
coronavírus em Guararema ga-
nha ainda mais destaque. Isso 
porque a média de população 
vacinada dos Estados brasileiros 
é de 48,5%, enquanto a estadual 
– mais elevada – é de 58,7%.
O prefeito Zé comemorou o índi-
ce positivo de vacinação contra 
a doença e reforçou que o tra-
balho em Guararema continua 
para que toda a população tenha 
acesso à vacina. “Atingir uma 
marca tão simbólica, inclusive 
acima das médias estadual e fe-
deral, é muito significante para a 
Administração Municipal e para 
o município como um todo”, diz. 
“A Secretaria Municipal de Saúde 
continua desempenhando seu 
trabalho em busca do nosso ob-

jetivo de vacinar todos os mora-
dores de Guararema”, completa.
A campanha de vacinação contra 
a Covid-19 teve início em 21 de 
janeiro em Guararema e, desde 
então, vem seguindo rigorosa-
mente os planos estadual e fe-
deral de imunização.

A Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Saúde já realizou três edições do 
Dia D da vacinação que acele-
raram ainda mais o processo de 
imunização no município.
Mesmo com o índice acima da 
média de vacinação, a Secreta-

ria Municipal de Saúde segue 
cobrando novas doses dos imu-
nizantes.
“A grande dificuldade do 
município é o recebimento 
de doses insuficientes para 
os grupos abertos. A Secreta-
ria da Saúde tem realizado as 
solicitações frequentemente à 
Secretaria de Estado da Saúde 
para o encaminhamento de no-
vas doses”, explica a secretária 
municipal de Saúde, Adriana 
Martins.
Cadastro vacinação
O cadastro está disponível no 
Vacina.Digital, no site da Prefei-
tura 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.

Fundo Social de Guararema divulga balanço das ações de 
julho. Cerca de 6,5 toneladas de alimentos foram doados
Além disso, mais de 1,5 mil fraldas geriátricas foram doadas, bem como 263 cobertores novos
O Fundo Social de Guararema 
divulgou um balanço das ações 
desempenhadas em julho com 
números positivos. De acordo 
com os dados do setor, cerca de 
6,5 toneladas de alimentos fo-
ram doados para a população em 
vulnerabilidade de Guararema.
 
Além do número elevado de doa-
ções de alimentos, outros índices 
expressivos foram apresentados 
no levantamento. Mais de 1,5 mil 
fraldas geriátricas foram doadas, 
bem como 263 cobertores novos 
– estes por meio da campanha 
Inverno Solidário.
 
Como de costume, ao término 
de cada mês, os números são 
mostrados à população por meio 
das redes sociais do Fundo So-
cial, como parte do trabalho de 
transparência realizado pela Ad-
ministração Municipal.
 
A presidente do Fundo Social, 
Carmem Rosana, agradeceu as 
doações realizadas pela popula-
ção e ressaltou a importância do 
trabalho do setor para as pes-
soas em vulnerabilidade social. 

“Deixo aqui meu agradecimento 
a todos que contribuíram com a 
doação de alimentos e coberto-
res. O trabalho desempenhado 
pelo Fundo Social de Guara-
rema vem apresentando bons 
resultados e ajudando quem 
mais precisa”, afirma Carmem. 
“Atingir a marca das 6,5 tonela-
das de alimentos, dos mais de 
260 cobertores e das mais de 
1,5 mil fraldas doadas é muito 
gratificante e mostra o empenho 
e a solidariedade da população 
de Guararema”, completa.
 
Loja Pérola do Bem
Além das doações recebidas e 
realizadas, o Fundo Social tam-
bém desempenhou importante 
papel com a Loja Pérola do Bem, 
que retomou suas atividades no 
início de julho.
 
Promovendo a troca de materiais 
recicláveis por produtos diversos, 
a iniciativa do Fundo Social de 
Solidariedade, com o apoio da 
Secretaria Municipal de Obras, 
Meio Ambiente, Planejamento 
Urbano e Serviços Públicos, a 
ONG Espaço Urbano e a Coope-

rativa Guararecicla, vem atrain-
do a atenção da população de 
Guararema e conseguindo boa 
adesão do público.
 
Também em julho, a Loja Pérola 
do Bem firmou cinco parcerias 
com lojas da cidade para troca 
de itens, sendo que três já estão 
com vouchers disponíveis, sendo 
a loja Aqui Tem Utilitários, Aqui 
Tem Papelaria e a farmácia Mais 
Pharma Saúde.
 Desde sua abertura, a loja já 
soma 160 moedas solidárias.         
 
As entregas podem ser feitas no 
Fundo Social de Solidariedade 
(rua Dona Laurinda, 193 - Centro) 
e na Cooperativa Guararecicla 
(rua João Barbosa Oliveira, 3111 
- Morro Branco) – quando acima 
de 30 quilos.
 
As trocas podem ser feitas exclu-
sivamente no Fundo Social, às 
segundas e terças-feiras, das 9 
às 11 horas e das 14 às 16 horas. 
Os itens de maior volume deve-
rão ser entregues na Coopera-
tiva Guararecicla de segunda a 
sexta-feira das 9 às 16 horas.
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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

O PODE R DA  MUSCUL AÇÃO NA TE RCEIR A  IDADE

A terceira idade, denominada 
também como a melhor idade, 
é uma fase cheia de diferenciais. 
Do mesmo modo que a infância, 
a adolescência e a idade adulta, 
são repletas de prós e contras, 
na terceira idade não seria dife-
rente. Por exemplo, a experiên-
cia, a sabedoria e a resiliência, 
adquiridas ao longo dos anos, 
são comuns aos idosos e “inve-
jáveis” aos mais novos. Por outro 
lado, os “senhores” e “senhoras” 
estão em uma fase de condições 
clínicas desfavoráveis. O enve-

lhecimento altera as funções do 
organismo, fazendo com que o 
metabolismo fique mais lento, as 
células sofram alteração, tornan-
do-os mais suscetíveis à algu-
mas doenças e com um declínio 
funcional. Se fizermos uma breve 
reflexão a respeito da demogra-
fia mundial e pensarmos que a 
taxa de natalidade está menor 
e a longevidade maior, fica fácil 
compreender que, em um futuro 
breve, teremos uma mudança 
demográfica significativa, e boa 
parte da população terá 60 anos 
ou mais. Embora não seja pos-
sível retardar ou parar o enve-
lhecimento, é possível minimizar 
os seus impactos com a imple-
mentação de hábitos saudáveis, 
como sono adequado, alimen-
tação balanceada, estimulação 
do cognitivo e prática regular de 

atividades físicas. Não é novida-
de os inúmeros benefícios adqui-
ridos ao praticar atividade física. 
Embora qualquer quantidade ou 
tipo de atividade seja melhor do 
que nada, as recomendações 
elaboradas deveriam ser cum-
pridas para que todos tirassem 
o melhor proveito. A caminhada, 
por exemplo, é uma atividade 
de baixo custo, fácil acesso e a 
mais praticada dentre os idosos, 
porém a transição fisiológica do 
envelhecimento pede algo além 
da caminhada. A musculação, 
cientificamente conhecida como 
treinamento resistido, é um tipo 
de exercício físico recomenda-
do desde crianças até os mais 
velhos, mas são exatamente os 
idosos quem mais se beneficiam 
com esta prática: idosos tendem 
a ter menor proporção de fibras 

musculares relacionadas à força 
e à potência;
osteoporose é uma doença co-
mum aos idosos, em especial, 
às mulheres;
idosos sofrem quedas numa 
taxa bem superior aos adultos. 
E o que é pior, quedas são as 
principais causas de morte rela-
cionadas às lesões nesta faixa 
etária; doenças como obesidade, 
diabetes e dislipidemia são mais 
frequentes na terceira idade; ao 
praticar treinamento resistido, 
os idosos estimulam as fibras 

José Marcos - Educador 

EXPEDIENTE

Diretor  Pres idente:  Joaquim da Si lva  Constant ino.MTB:026239/SP
e-mail: quingma@hotmail.com  / e-mail: fotografoquinzinho@gmail.com
As colunas e ar tigos assinados pelos colaboradores não representam 
necessariamente a opinião do Jornal Gazeta de Guararema; são inteiramente 
de responsabilidade de seus autores. Fundação: 17 de Agosto de 2010-
Tiragem: 5mil exemplares - site: www.gazetadeguararema.com.br  - 
Jornal Semanal Distr ibuição gratuita no município de Guararema 
E n d e r e ç o :  R u a  2 3  d e  M a i o  n º  3 3 7  -  G u a r a r e m a / S P  - 
Telefones: (11) 4693-4771 -  (11) 4693- 5600  - Cel. (11) 97217- 0673  

musculares “adormecidas”, au-
mentando a força e a potência, 
o que impactará diretamente na 
redução das quedas. Afinal, um 
idoso com maior potência terá 
uma marcha melhor e respon-
derá mais prontamente quando 
tropeçar, por exemplo; a mus-
culação estimula as células 
responsáveis pelo aumento da 
densidade mineral óssea, pre-
venindo a osteoporose;
Durante e até 48 horas após o 
exercício, aumenta-se a capta-
ção da glicose pelo músculo, 

mesmo sem o uso de medica-
mentos. Portanto, para usufruir 
do lado bom da terceira idade 
é preciso adotar hábitos sau-
dáveis, inclusive praticar mus-
culação regularmente. Com 
esse “remédio”, será possível 
prevenir ou reduzir os danos de 
doenças, como obesidade, dia-
betes e osteoporose, além de 
agir diretamente na redução das 
quedas e, consequentemente, na 
mortalidade e ainda melhorar a 
qualidade de vida.

Saúde, sorriso e bem-estar!

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema-SP   |   (11)2626-0606   |   (11) 99910-7781   |       @unnaexcelenciaemsaude

A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.

Medicina Odontologia

Unna Estética
Tratamentos exclusivos e modernos, 
com tecnologias avançadas como 
Solon, FotoAge, e muito mais.

Conheça o Clube da Estética:
Um compromisso semanal com 
seu corpo.

O melhor da Odontologia em 
Guararema, contando com:
Clínica Geral
Pediatria
Estética Dental
Odontologia Preventiva
Ortondontia
Implantes Implantes 
Prótese 
Clínica Credenciada

Cardiologia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Clínico Geral
Dermatologia
Endocrinologia
FisioteFisioterapia/ Acupuntura
Fonoaudiologia
Ginecologia e Obstetrícia
Nutricionista
Ortopedia e Traumologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
PsicologiaPsicologia
Psiquiatria
Urologia

Ultrassom de Mama, de Próstata, Abdomên 
Total, Transvaginal, Obstetrico Simples, 
Obstetrico com Doppler, Morfologico e Pelvico.

Exames de Imagem
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 A hora é agora Aproveitem!
Aposentados e pensionistas do INSS

Empréstimos com taxas Especiais 
para novos e Refin

Estamos bem pertinho de você no centro da Cidade, na 
sala  em cima da Caixa Federal - Whatsapp (11) 97090 6003 

site: credjac.com.br
Praça Dr. Botelho Egas nº 38 - sala 04 centro Guararema/SP

Professora Cleide Usier Hernandes é homenageada com 
denominação de escola a ser implantada no Jardim Dulce
Homenagem foi oficializada por meio da Lei nº 3413/2021, promulgada em 27 de julho, data em que a educadora completaria 76 anos
A professora Cleide Usier Her-
nandes, educadora renomada 
de Guararema, foi homena-
geada com a denominação 
da escola municipal que será 
implantada no bairro Jardim 
Dulce. A homenagem foi ofi-
cializada por meio da Lei nº 
3.413/2021, promulgada em 27 
de julho, data em que a edu-
cadora completaria 76 anos.
 
A previsão é que as obras 
para a implantação da esco-
la, que acomodará as crian-
ças de 0 a 5 anos do bairro e 
imediações, sejam finalizadas 
em janeiro de 2023.
 
A primeira escola onde a pro-
fessora Cleide lecionou foi a 
da Freguesia da Escada, hoje 
Escola Municipal Sylvio Lu-
ciano de Campos. Lecionou, 
também, na Cerejeira, atual 
Escola Municipal Keisaburo 
Honda, na Granja Lila, no 
Bairro Itaoca, e na Escola 
Presidente Getúlio Vargas.
 
Também atuou nas Escolas 
Estaduais Ivan Brasil e Dr. Ro-
berto Feijó, lecionando as dis-
ciplinas de Estudos Sociais, 
OSPB e História. Após sua 
aposentadoria, em março de 
1990, em maio do mesmo ano 
voltou a lecionar na Escola 
Estadual Dr. Roberto Feijó, 
onde teve sua primeira expe-
riência com o Ensino Médio 
e como professora do Curso 
do Magistério. Nesta escola 
foi coordenadora do Ciclo I 
e professora coordenadora 
pedagógica. Foi vice-direto-
ra da Escola Estadual Ivan 
Brasil, onde também exerceu 
o cargo de diretora.
 
Cleide dedicou 49 anos de 
sua vida à Educação.
 
“A homenagem prestada pela 
Administração Municipal à 

professora Cleide Usier Her-
nandes é mais do que mere-
cida. Ela era rígida com os 
alunos e, ao mesmo tempo, 
muitíssimo amorosa. Foi mi-
nha professora na 3ª série do 
curso primário e devo muito 
do que sei a ela. Anos depois, 
fui sua aluna novamente na 
8ª série. Sei todos os hinos 
pátrios de cor, aprendi can-
ções inesquecíveis e afirmo 
que foi uma professora mar-
cante na minha vida”, expli-
ca a secretária municipal de 
Educação, Clara Assumpção 
Eroles Freire Nunes. “Será um 
orgulho para a comunidade 
do Jardim Dulce, um bairro 
importante de Guararema, ter 
uma patrona tão digna para 
uma Escola-modelo de Edu-
cação Infantil”, completou a 
titular da Pasta.
 
Escola Jardim Dulce
 
O bairro Jardim Dulce, na 
Região Norte de Guararema, 
teve significativo desenvolvi-
mento nas últimas décadas. A 
iniciativa do Poder Executivo, 
de implantar um prédio mo-
derno para a Educação Infan-
til, será um merecido presente 
para os seus moradores.
 
Instalação de sistema foto-
voltaico (fornecimento de 
energia elétrica por meio de 
captação solar); cisterna para 
captação de águas pluviais 
e reuso para jardinagem e 
lavagem externa; novas ins-
talações elétricas, hidráulicas, 
de telefonia e lógica; implan-
tação de playground externo 
com piso emborrachado e 
revitalização total da facha-
da farão da escola referência 
para Guararema.
 
A previsão de término da obra 
é janeiro de 2023.
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES - Fase em que se não precaver, facilmente poderá ver-se envolvido em escândalos e 
discussões. Procure cuidar de seus afazeres e não se envolva em questões que não lhe digam 
respeito.

TOURO - Muito bom momento para fazer novas experiências científicas ou psí-
quicas para a assinatura de contratos e as diversões, prazer e a vida sentimental e 
amorosa. Pode iniciar novos contatos sociais, o fluxo favorece. Ascensão material.

GÊMEOS - Negativo fluxo astral para mudanças de emprego, atividades ou de 
residência. Tendência à depressão psíquica o que viria a lhe prejudicar mais ainda. 
Controle-se em todos os sentidos, e cuide de sua saúde e moral.

CÂNCER - Todos os assuntos importantes, particularmente os de ordem financei-
ra, se tratados com interesse e inteligência, obterão os mais excelentes resultados. 
Tendências a aventuras o esperam. Procure moderar o fumo.

LEÃO - Momento que terá sucesso em tudo que está relacionado com a educação 
de crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. Forte tendência à especulação e muito 
sucesso nos negócios. Excelente período.

VIRGEM - Pense positivamente e não se intimide diante das dificuldades que terá neste 
momento. Haja conscientemente, que conseguirá resolver todos os seus problemas 
mais sérios. Êxito romântico e em negócios com o sexo oposto.

LIBRA - Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o 
excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e muito benefício 
receberá em breve. Cuide de sua aparência.

ESCORPIÃO - Benéfica influência astral para tratar de questões sociais pendentes, 
para lucrar em negócios iniciados anteriormente e a sua prosperidade profissional. 
Contudo, as disputas no lar deverão ser evitadas.

SAGITÁRIO - Este é um ótimo período, pois tudo indica que obterá êxito, em 
negócios ou questões ligadas ao comércio de materiais de ensino, de um modo 
geral. Sucesso social, profissional e amoroso.

CAPRICÓRNIO - Período benéfico. Cuide de si e aproveite para exaltar suas 
qualidades intelectuais e artísticas. O momento é favorável, amparando-o no campo 
profissional e financeiro. Período positivo que o beneficiará muito e de modo decisivo.

PEIXES - Período em que terá sucesso em tudo que está relacionado com o ensi-
no e a educação de crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. Forte tendência à 
especulação e muito sucesso nos negócios. Excelente ao amor.

AQUÁRIO - Não é uma fase propícia aos negócios arriscados ou novos. Mas por 
outro lado, o fluxo deverá elevar sua inteligência e seu estado de saúde e propiciar-
-lhe ótimas chances, no terreno profissional e amoroso.

                                       Para o dia 07 de agosto 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

BANCO 37

PSAB
HIPOCRISIA

NBORDOMF
CHURROSBAU

EEBAIAN
IGNEAACID

NORMALBAMO
OTIRANICOS

VUOBID
AMARELOATE

ORALSINNP
ANILPATENTE

AOVAREN
RUMINANTES
CAAVEIMÃ

JOGOSDETIRO

Helô (?):
inspirou

"Garota de
Ipanema"

Tipo de
terror do
filme "O

Exorcista"

Um dos
ajustes da
imagem da
televisão 

Símbolo
que

integra os
e-mails

Pessoa
muito

parecida
com outra

A corda
em que o
trapezista

anda

Manifes-
tação de
virtudes
fingidas

A (?): no
interior 

(do barco)

Formato a-
proximado
do oceano
Atlântico

Glória
Maria,

jornalista
carioca 

Lugar
mais

profundo
do ser

Ácido, em
inglês

Quero
muito 
bem a

O resultado
dentro da 
expectativa

Olga
Benário,
militante

comunista

"De graça,
(?) injeção
na testa"

(dito)

Explosivo
de

pedreiras

Nilo
Peçanha,
político

brasileiro

Objeto de
estudo do
ornitólogo 

(?) Sader,
sociólogo
brasileiro

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)

Nome da
letra da
vitória 

Grupos
fechados
que in-

vestem em
uma apo-
sentadoria 
comple-
mentar

Iguaria
frita, com
recheio

doce
Rocha 

(?): mag-
ma soli-
dificado

Pela boca 
Antigo

alvejante
de roupa

O cartão de
advertên-
cia (fut.) 

Portelense compo-
sitor de

"Passado
de Glória"

Os gover-
nos como
o de Hitler
Diversificou

Lista

Planta
usada em
xampus

Tenente
(abrev.)
Magneto
natural

Acesso à
(?), recur-

so da
Smart TV

Sílaba de
"sincero"
Jovem (?),
rádio (SP) 

Registro da
invenção
(?) públi-
cas: ruas

A árvore
preferida
da girafa

Megan 
Fox, atriz

Porta-
volumes
de moto

Divisão de 
escritórios
Juiz de Is-
rael (Bíb.)

"Counter
Strike" e
"Call of
Duty"

(games) 

(?) todo:
no total

Veados,
girafas e
bovídeos
(Zool.)

Ande
(?) Tsé-

tung, líder
chinês

 3/pan. 4/acid. 5/bamba. 6/acácia. 7/monarco. 8/internet — pinheiro. 11/jogos de tiro.
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MAIS DE

DA POPULAÇÃO VACINADA CONTRA A COVID-19
 COM PRIMEIRA DOSE OU DOSE ÚNICA

65%

Índice acima da média estadual e nacional

Apesar dessas doses de esperança, a Prefeitura de Guararema continua cobrando 
o envio de mais vacinas e segue trabalhando em outras frentes para combater a 
pandemia. Veja só:

Programa Previne Agro
Testagem gratuita contra o coronavírus para
a população rural e pessoas envolvidas com 
agricultura e abastecimento no município

Ambulatório Pós-Covid
Diferentes tipos de exames, �sioterapia e 
atendimento com especialistas para 
pacientes que sofreram com casos graves 
de Covid-19
Mais de 160 atendimentos em 1 ano

Ampliação de leitos na Santa Casa - de 8 para 19
Convênio com hospitais particulares para leitos
de UTI

Combate à Covid-19

Testagem rápida e gratuita
contra Covid-19
Testes rápidos de detecção da Covid-19 
para toda população
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Colunista Social

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

Colunista Social 

Ser pai é uma missão fantástica, é dar amor, carinho e proteção, ser amigo leal nas horas certas e corrigir com brandura quando for preciso para 
educar e mostrar o caminho certo. É o amigo para as brincadeiras, e o confidente nas angústias, é o sorriso nas alegrias e o companheiro nas 
tristezas. Ser pai é amar alguém mais que a si mesmo, ser guerreiro, batalhador, e ter como recompensa o amor infinito dos filhos. Que Deus 
Pai, proteja imensamente todos os pais, fazendo chover muitas bençãos de saúde, paz, alegria e muito amor. Amanhã (08/08), Feliz Dia dos Pais.

Com a chegada do principezinho Oliver Manoel, papai 
Carlos Ribeiro está surpreendendo na nova função. 

Papai Bruno Campos Leme sempre com muita disposição 
para acompanhar as brincadeiras da divertida Ana Lívia.

A emoção do papai Richard Gonçalves de Campos Caraça 
é em dose dupla. Quem resiste aos encantos de Alice e 
Heloísa?

Um dos passeios mais divertido do papai Neto Machado é 
levar a bonequinha Valentina para curtir a natureza.

Papai Marcos de Siqueira Rodrigues encantado com a 
esperteza da princesinha Cecília.

Papai Israel de Matos Santos aproveitando um delicioso
momento para uma selfie com o lindo Benício.
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Os irmãos Flávio e Felipe, em memória de seu inesquecível 
pai Francisco Moreno (Chiquinho) homenageiam todos os 
papais que partiram fisicamente mas vivem eternamente 
no coração e na saudade de seus filhos.

O coração do papai Leandro de Sousa Rodrigues bate muito 
mais forte quando faz Maria Júlia sorrir. Cheio de amor!

Papai Edson Carlos Santos da Silva é o super herói do 
filho Luiz Miguel.

O paizão Fernando Rosário é o orgulho dos filhos Felipe 
e Fernandinho.

Papai Alan Moura adora fazer uns cliques com o fotogênico 
Thomas.

Quatro gerações da família Moraes: paizão Zildo, paizão 
Robson, e papai Pedro com seu pequeno Lorenzo.
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Escritório Síntese Contabilidade 
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, Imposto de 
Renda, diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente de 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

Pronascentes: saiba mais sobre o programa da Prefeitura de 
Guararema para preservação e recuperação de nascentes e seu entorno
Iniciativa auxilia no direcionamento de compensações ambientais para áreas com baixo índice de cobertura vegetal de Guararema

Para intermediar o conta-
to entre donos de proprie-
dades com baixo índice 
de cobertura vegetal e 
empresas que possuem 
compensações ambientais 
a serem realizadas dentro 
do município, a Prefeitura 
de Guararema, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Obras, Meio Ambien-
te, Planejamento Urbano 
e Serviços Públicos, criou 
o programa Pronascentes.
A Administração Municipal 
auxilia no direcionamento 
destas compensações am-
bientais – plantio de árvo-
res – para as áreas prio-
ritárias para restauração, 

especialmente nascentes e 
cursos d’água. A intenção 
é garantir a segurança hí-
drica do município, ou seja, 
a disponibilidade de água 
em quantidade e qualidade, 
para atender a população.
Até junho deste ano, mais 
de 16 hectares de áre-
as degradadas estão em 
processo de restauração, 
distribuídos nos bairros Ipi-
ranga, Luís Carlos, Bellard 
e Caiçara. A área contem-
pla a recomposição de 
duas nascentes e trechos 
da margem do Rio Paraíba 
do Sul.
A recomposição florestal 
de áreas além de assegu-

rar a integridade destas, 
promoverá a preservação 
dos recursos hídricos, da 
paisagem, da estabilidade 
geológica, da biodiversida-
de, o fluxo gênico da fauna 
e flora, além de proteger o 
solo e assegurar o bem-
-estar das populações hu-
manas.
 Como participar?
Os proprietários de pro-
priedades que possuírem 
interesse em recuperar 
suas nascentes ou cursos 
d’água podem participar do 
Pronascentes entrando em 
contato com os técnicos do 
Meio Ambiente pelo telefo-
ne 4693-8000.

Dia dos Pais: colaboradores da Suzano relatam as mudanças na rotina familiar durante a pandemia
Na Unidade de Suzano, em São Paulo, o supervisor de manutenção Edson Emilio Goulart compartilha sua história inspiradora
Neste ano, teremos o segun-
do Dia dos Pais na pandemia 
de Covid-19. Desde 2020, 
muitas pessoas tiveram as 
suas rotinas mudadas e aca-
baram aumentando o convívio 
com os seus familiares em 
casa. A Suzano, referência 
global na fabricação de bio-
produtos desenvolvidos a par-
tir do cultivo de eucalipto, vem 
dando suporte aos seus(suas) 
colaboradores(as) durante a 
pandemia, pois acredita na 
importância de fortalecer os 
laços familiares.
 
“A Suzano valoriza os laços 
familiares e, principalmente, 
o papel de quem cuida. Por 
isso, nesse momento, ainda 
de pandemia, a empresa 
realiza diversas ações que 
contribuem para garantir o 
bem-estar de suas equipes, 
entre elas iniciativas como o 
check-up emocional e as lives 
com orientações de saúde e 
qualidade de vida. Nosso 
objetivo é estar próximo do 
nosso time, entendendo as 
necessidades dessa fase e 
atuando juntos e pelo todo”, 
conta Mauro Mochida Peixo-
to, gerente de Gente e Gestão 
da Suzano.

 O supervisor de Manutenção 
Edson Emilio Goulart, 55, é 
pai de três meninos. Pedro 
Henrique, 19, que é fruto do 
seu primeiro casamento e 
mora com o seu pai desde 
os seis anos de idade, do Ke-
vin, quatro, e do Bento, dois, 
do seu segundo casamento 
com Magda.
 
O filho do meio, Kevin, é 
adotado. Após alguns anos 
tentando uma gravidez, o 
casal optou pela adoção. O 
processo de adoção durou 
cerca de dois anos e meio, 
Kevin chegou em suas vidas 
com apenas oito meses. Mas 
Edson e Magda continuaram 
tentando uma gravidez, e em 
menos de um ano engravida-
ram do Bento.
 
Com dois filhos pequenos 
e as escolas fechadas, a 
pandemia mudou a rotina da 
casa de Edson. Seu filho mais 
velho, que faz faculdade em 
Araraquara (SP), voltou para 
casa e os seus sogros aca-
baram passando um tempo 
com ele, para dar um suporte. 
“Com a pandemia, nos finais 
de semana ficamos mais em 
casa, sem poder levar as 

crianças para brincar fora de 
casa, e tivemos que nos rein-
ventar”, relata Goulart.
 
Segundo ele, nessa pande-
mia pôde contar com o apoio 
da Suzano e da sua equipe de 
trabalho. “A Suzano tem um 
acompanhamento bem forte 
com o seu time. Quando al-
guém está com sintomas e se 
isola, a empresa sempre liga 
para saber como estamos. É 
um cuidado bacana comigo e 
minha família”, conta o super-
visor de Manutenção.
 
“Para colaboradores e co-
laboradoras que ficaram 
totalmente em home office, 
também fazíamos um bate-
-papo via Teams ou Zoom. 
Juntávamos várias pessoas 
para conversar sobre como 
estávamos. Isso fez com que 
as pessoas se sentissem 
parte da equipe, apesar de 
estarem longe da fábrica”, 
completa Goulart.
 
No próximo domingo (08 de 
agosto), ele irá comemorar o 
Dia dos Pais em um cenário 
melhor. Vacinado, só quer 
aproveitar o domingo com 
os seus três filhos. “Costu-

mo dizer que Dia dos Pais é 
todo dia. Esse convívio com 
as crianças é muito bom, sou 
muito grato”, afirma.
 
Sobre a Suzano
A Suzano é referência global 
no desenvolvimento de so-
luções sustentáveis e inova-
doras, de origem renovável, 
e tem como propósito reno-
var a vida a partir da árvore. 
Maior fabricante de celulose 

de eucalipto do mundo e uma 
das maiores produtoras de 
papéis da América Latina, 
atende mais de 2 bilhões de 
pessoas a partir de 11 fábri-
cas em operação no Brasil, 
além da joint operation Vera-
cel. Com 97 anos de história 
e uma capacidade instalada 
de 10,9 milhões de tonela-
das de celulose de mercado 
e 1,4 milhão de toneladas de 
papéis por ano, exporta para 

mais de 100 países. Tem sua 
atuação pautada na Inovabili-
dade – Inovação a serviço da 
Sustentabilidade – e nos mais 
elevados níveis de práticas 
socioambientais e de Go-
vernança Corporativa, com 
ações negociadas nas bolsas 
do Brasil e dos Estados Uni-
dos. Para mais informações, 
acesse: www.suzano.com.br
 
Fonte: Performa Comunicação

Supervisor de Manutenção Edson Emilio Goulart
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sicrediprogresso.com.br

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

Taxas a
partir de 0,86%

ao mês

Fale com um de nossos gerentes:
Andressa (11) 94288-2573 | Francisco (11) 97199-4883

Servidores Públicos da Prefeitura e da
Câmara de Vereadores de Guararema.

Crédito Consignado

Somos o Sicredi e temos as melhores soluções 
financeiras para tirar seus planos do papel. Conte 
com o nosso Crédito Consignado. 

Formulário para participar da 10ª Conferência Municipal 
de Assistência Social é disponibilizado à população
Link para preenchimento do formulário está disponível no site e nas redes sociais da Administração Municipal
Para que a população possa 
participar da 10ª Conferência 
Municipal de Assistência So-
cial, a Prefeitura de Guarare-
ma, por meio da Secretaria e do 
Conselho Municipal de Assis-
tência Social, disponibilizou um 
formulário online a ser preen-
chido pelos interessados. O link 
do documento está disponível 
no site e nas redes sociais da 
Administração Municipal.
A 10ª Conferência Municipal 
de Assistência Social será re-
alizada em 19 de agosto, das 
13 às 17 horas. Para a partici-
pação de forma presencial é 
necessário o preenchimento do 
formulário e aguardar a confir-
mação de presença por parte 
da Secretaria.
Os serviços socioassistenciais, 
programas e demais interessa-
dos em integrar a Conferência 
deverão escolher apenas um 
dos eixos para a inscrição dos 
seus representantes. Caso 
ocorra a inscrição de um mes-
mo serviço ou programa em 
mais de um eixo, será automa-
ticamente considerada apenas 
a primeira inscrição.
Para mais informações, entre 

em contato com o Conselho 
Municipal de Assistência Social 
pelo telefone 4693-1060.
O tema da Conferência des-
te ano é “Assistência Social: 
Direito do Povo e Dever do 
Estado, com financiamento 
público para enfrentar as de-
sigualdades e garantir a pro-
teção social”.
A Conferência configura a par-
ticipação social na definição 
de objetivos de médio e longo 
prazo para o desenvolvimento 
do setor público municipal.
O secretário municipal de As-
sistência Social, Eduardo Mo-
reira, explica a importância da 
Conferência. “É por meio destes 
mecanismos que conseguimos 
entender as demandas popula-
res e apresentar os trabalhos 
que vêm sendo desempenha-
dos pelo Poder Público para 
melhorar o serviço prestado 
pela Secretaria”, inicia. “Tão 
importante quanto a realização 
da Conferência é a participação 
da população e dos represen-
tantes das categorias relaciona-
das, por isso a importância do 
formulário”, completa.
Além da escolha do eixo para 

inscrição, que é dividido em cin-
co tópicos (A proteção social 
não-contributiva e o princípio 
da equidade como paradig-
ma para a gestão dos direitos 
socioassistenciais no enfren-
tamento das desigualdades; 

Financiamento e orçamento 
como instrumento para uma 
gestão de compromissos e 
corresponsabilidades dos en-
tes federativos para a garantia 
dos direitos socioassistenciais; 
Controle social: o lugar da so-

ciedade civil no SUAS e a im-
portância da participação dos 
usuários; Gestão e acesso às 
seguranças socioassistenciais 
e a articulação entre serviços, 
benefícios e transferência de 
renda como garantia de direitos 

socioassistenciais e proteção 
social; e Atuação do SUAS em 
Situações de Calamidade Pú-
blica e Emergências), o formu-
lário ainda solicita a especifica-
ção da entidade representada 
e informações pessoais dos 
interessados em participar.
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Vacinação contra Covid-19: Guararema libera cadastro para pessoas de 25 a 27 anos
Guararema recebeu no dia 02/08 lote com mais de 2,1 mil vacinas em que parte será utilizada para imunização do novo grupo
A Secretaria Municipal 
de Saúde liberou na ma-
nhã desta segunda-feira 
(02/08) o cadastramento 
para imunização contra a 
Covid-19 para pessoas de 
25 a 27 anos, moradores 
de Guararema.
 
A Pasta recebe nesta se-
gunda-feira 2.185 novas 
doses das vacinas Astra-
zeneca e Coronavac, em 
que parte será utilizada no 
novo grupo.
 
Além das doses destina-
das às pessoas de 25 a 27 
anos, parte do lote encami-
nhado ao município está 
destinada para segunda 
dose de pessoas com ida-
de entre 50 e 59 anos com 
comorbidades.
        
“É muito importante que 
as pessoas do novo grupo 
realizem o cadastro com 

atenção e não deixem de 
comparecer na data agen-
dada, com os documentos 
necessários”, afirma a se-
cretária de Saúde de Gua-
rarema, Adriana Martins. 
“Estamos avançando na 
imunização em Guararema 
e iniciando novos grupos 
de vacinação no municí-
pio”, completa a chefe da 
Pasta. 
 
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 “Cadastramen-
to Para Vacinação da Co-
vid-19”. Vale ressaltar que 
também é obrigatório que 
seja realizado o cadastro 
no vacinaja.sp.gov.br, do 
governo do Estado.
 
Para se vacinar, é preciso 
levar um documento com 

foto contendo o número do 
CPF (original e cópia), o 
Cartão Nacional de Saúde 
(original e cópia) e compro-
vante de residência atuali-
zado (original e cópia).
 Acompanhamento Vacina.
Digital
A Prefeitura de Guarare-
ma, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
reforça que os cadastrados 
no Vacina.Digital, podem 
acompanhar o agendamen-
to da vacinação e outras 
informações importantes 
acessando o site da Pre-
feitura.
 
Mesmo com o novo sis-
tema, em que o munícipe 
recebe um SMS após a re-
alização a confirmação do 
agendamento, é fundamen-
tal verificar constantemente 
pelo site se há atualizações 
sobre o cadastro realizado.
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Meio Ambiente amplia pontos de coleta de orgânicos para compostagem
Novo ponto está localizado em frente a sede do Fundo Social de Guararema, na Rua Dona Laurinda, 193 - Centro

Para que a população de 
Guararema tenha mais op-
ções de pontos para destina-
ção de resíduos orgânicos, 
como restos de frutas, legu-
mes e verduras, a Prefeitura 
de Guararema, por meio da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, está ampliando a 
quantidade de locais próprios 
para a coleta destes itens.

Agora, além dos contêineres 
marrons dispostos às sex-
tas-feiras na Feira Livre do 
Nogueira, o município conta 
com um ponto permanente 
de encaminhamento dos resí-
duos, localizado em frente ao 
Fundo Social de Guararema, 
localizado na Rua Dona Lau-
rinda, 193, no Centro.
Os materiais depositados nos 

contêineres são destinados 
para compostagem e transfor-
mação em adubo, processo 
importante para o enriqueci-
mento do solo.
A destinação correta destes 
materiais diminui o impacto 
no Aterro Sanitário, reduz a 
geração de gases e poluentes 
e ainda transforma o que é 
tratado como lixo, em adubo, 

que é utilizado em hortas, 
plantas e árvores da cidade.
“A Secretaria de Meio Am-
biente está ampliando a 
quantidade de pontos de para 
destinação dos resíduos orgâ-
nicos para que a população 
tenha mais opções de reali-
zar a destinação correta dos 
itens”, explica o assessor da 
Secretaria de Meio Ambiente, 

Ricardo Moscatelli. “Agora os 
munícipes podem realizar a 
destinação todos os dias, e 
não mais apenas nas sextas-
-feiras. Esperamos conseguir 
ampliar a quantidade de ma-
teriais que recolhemos e in-
centivar ainda mais a prática 
da compostagem em Guara-
rema”, completa.
Além do novo ponto de coleta 

de orgânicos, representado 
pelo contêiner da cor marrom, 
dentro da sede do Fundo So-
cial, os resíduos recicláveis 
(limpos) podem ser trocados 
por produtos na Loja Pérola 
do Bem, às segundas e ter-
ças-feiras, das 9 às 11 horas 
e das 14 às 16 horas.
Para os orgânicos a coleta é 
todos os dias.

Projeto Impacta ODS aborda os Objet ivos de 
Desenvolvimento Sustentável de maneira lúdica e divertida
A Organização humanitária Aldeias Infantis SOS no Brasil, em parceria com o Instituto 
Mauricio de Sousa, quer disseminar a temática para 16 milhões de pessoas até 2030
Os 17 ODS (Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável), 
são um compromisso global as-
sumido pelos países-membros 
das Organizações das Nações 
Unidas (ONU), organizações 
da sociedade civil e empresas 
com o desenvolvimento susten-
tável do planeta. Lançada em 
2015, a Agenda 2030, como é 
conhecido este compromisso 
global, contempla um conjunto 
de metas a serem alcançadas 
até o ano de 2030. Em 2021, 
entramos na última década até 
o prazo estabelecido e ações 
para seu alcance tornam-se 
urgentes.
 Neste contexto, a dissemina-
ção da temática tem papel fun-
damental, principalmente entre 
o público infanto-juvenil. Com 
isso em mente, a Aldeias Infan-
tis SOS em parceria com o Ins-
tituto Mauricio de Sousa, criou 
o Impacta ODS, um projeto de 
disseminação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
por meio de gibis da Turma da 
Mônica e formação à distância 
de agentes multiplicadores.

O projeto conta 17 gibis, um 
para cada ODS, em formato 
impresso e digital, além de 
uma plataforma EAD com 
formações interativas para 
agentes multiplicadores como 
professores, educadores e 
público adulto. A meta é al-
cançar 16 milhões de pesso-

as até 2030. Para Mauricio de 
Sousa, cartunista criador da 
Turma da Mônica e fundador 
do Instituto Mauricio de Sousa, 
disseminar o conhecimento do 
Desenvolvimento Sustentável é 
de extrema importância e deve 
ser um propósito único. “Todos 
nós temos a missão de tornar 
o planeta um lugar mais inclu-
siva, saudável e justo”.

O Impacta ODS é financiado 
por empresas que acreditam 
que a disseminação da agenda 
2030 é o melhor caminho para 
o alcance das metas. Além 
disso, ao apoiar um projeto da 
Aldeias Infantis SOS, empre-
sas também contribuem para 
a ação direta da organização, 
que impacta os ODS 1 (erra-
dicação da pobreza), 4 (edu-
cação de qualidade), 8 (Tra-

balho decente e crescimento 
econômico), 10 (Redução das 
desigualdades) e 17 (Parcerias 
e meios de implementação).
 
Conhecendo os ODS
Entre os dias 9 e 13 de agos-
to, a Aldeias Infantis SOS no 
Brasil irá participar do Festival 
Conhecendo os ODS. Com 
programação online, o evento 
tem como foco trazer a prática 
dos ODS nas Empresas, nos 
Governos, nas Escolas e nas 
Universidades por meio de 
webinars, oficinas, workshops 
educativos, trocas de experi-
ências, visitas guiadas, desa-
fios de gamificação e mostra 
audiovisual. A Aldeias Infantis 
SOS irá apresentar a iniciativa 
Impacta ODS e discutir possi-
bilidades de colaboração com 
outros atores.
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Bolsonaro confirma Auxílio Brasil com 
valor 50% maior que Bolsa Família

O presidente Jair Bolsona-
ro confirmou na noite desta 
quarta-feira, 4, durante a 
cerimônia de posse do novo 
ministro da Casa Civil, Ciro 
Nogueira, o lançamento de 
um novo programa social cha-
mado “Auxílio Brasil” que deve 
substituir o Bolsa Família.
De acordo com o chefe do 
Planalto, ele terá valor 50% 
superior ao atual programa 
de complementação de ren-
da. “Estamos aprofundando 
de modo que tenhamos um 
novo programa, Auxílio Bra-
sil, de pelo menos 50% maior 
que o Bolsa Família”, disse o 
presidente.
Mas Jair Bolsonaro não deu 
muitos detalhes sobre como 
será o novo programa e brin-
cou ao dizer que vai deixar os 
outros 50% para o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
anunciar.
Mais cedo, o presidente afir-
mou que o valor “ideal” do 
benefício aos brasileiros é de 
R$ 400. O valor médio atual 
pago pelo Bolsa Família é de 
R$ 190. Segundo Bolsonaro, 
a mudança é estudada para 
novembro ou dezembro. “Ano 
passado apenas nós despen-
demos mais recursos do que 
em 13 anos do programa Bol-
sa Família”, afirmou.Presidente Jair Bolsonaro

 Foto: Isac Nóbrega/PR/Divulgação


