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Mostra Virtual Arte Viva: Cultura lança programa que destinará 
R$ 250 mil a artistas e profissionais do setor de Guararema
Programa visa incentivar o desenvolvimento cultural e artístico do município e reduzir os impactos causados pela pandemia da Covid-19 à categoria
Para incentivar o desenvolvimento 
cultural e artístico e minimizar os 
impactos causados aos trabalhado-
res do setor cultural gerados pela 
pandemia da Covid-19, a Secreta-
ria de Cultura Esportes e Lazer de 
Guararema lançou nesta semana o 
programa Mostra Virtual Arte Viva.
 
Por meio do programa, a Admi-
nistração Municipal destinará o 
montante de até R$ 250 mil como 
prêmio aos artistas e pessoas en-
volvidas com a Cultura de Guara-
rema, mediante a apresentação de 
projetos culturais nas mais variadas 
categorias.
 
Serão três categorias de premiação 
pelos projetos apresentados: três 
parcelas de R$ 600 (para aqueles 
que comprovarem mais de cinco 
anos de atividades nas áreas de Arte 
e Cultura); três parcelas de R$ 400 
(para aqueles que comprovarem en-
tre 12 meses a cinco anos de ativi-
dades nas áreas de Arte e Cultura); 
e três parcelas de R$1,2 mil (para 
mulheres de família monoparental 
que estão apresentando um projeto 
ou participem de algum).
 

“O investimento da Secretaria por 
meio do programa Mostra Virtual 
Arte Viva tem objetivo de incentivar 
a Arte e Cultura em Guararema, 
ofertando prêmios em dinheiro para 
aqueles que trabalham no setor”, 
pontua o secretário municipal de 
Cultura, Esportes e Lazer, Odvane 
Rodrigues. “Tão importante quan-
to os artistas que apresentaram os 
projetos, o programa também irá 
auxiliar os trabalhadores do setor 
que estiverem envolvidos com os 
projetos apresentados”, completa.
 
Mostra Virtual Arte Viva
 
Poderão ser inscritos projetos nas 
áreas de música, artes cênicas ou 
circo, literatura, artes plásticas, 
dança, audiovisual e fotografia e 
manifestações populares (Folclore, 
Patrimônio Histórico e Cultural e 
afins). A proposta pode conter até 
cinco profissionais que também 
serão recompensados.
 
Os projetos digitais serão disponi-
bilizados em plataformas digitais 
públicas, que permitam salvar ar-
quivos, possibilitando visualização 

posterior, tais como Facebook, You-
tube, Blogs, Twitter, sites próprios, 
entre outros. Já os físicos serão en-
tregues em envelope devidamente 
lacrado e identificado na sede da 
Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e Lazer.
“O Mostra Virtual Arte Viva vai 
fortalecer a cultura e as manifes-
tações artísticas de Guararema, 
incentivando os artistas a apresen-
tarem projetos para a população do 
município”, explica o prefeito Zé. 
“Sabemos do momento difícil para 
o setor, causado pela pandemia da 
Covid-19 e, por conta disso, estamos 
com a contrapartida financeira para 
dar suporte aos artistas e pessoas 
envolvidas com a cultura”, informa.
 
Os projetos deverão ser seleciona-
dos por meio de edital de chama-
mento público e avaliados por uma 
Comissão Especial de Avaliação.
 
Para solucionar dúvidas, os interes-
sados devem entrar em contato com 
a Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e Lazer, pelo telefone (11) 
4695-1793 Vice-prefeito Odvane Rodrigues da Silva e atual Secretário de Cultura Esportes e Lazer de Guararema
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LIMITES GLICÊMICOS PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS

Comumente é recomendável não 
iniciar a atividade física se a pessoa 
com diabetes estiver com glicemia 
acima de 250mg/dl. Seguindo as 
diretrizes da Sociedade Brasileira 
de Diabetes, uma pessoa sofre riscos 
ao iniciar os exercícios com glice-
mia maior de 250 mg/dl acrescida 
de corpos cetônicos pois a ativida-
de física de maior intensidade pode 
elevar a glicemia, graças à ação dos 
hormônios contrarreguladores da in-
sulina (adrenalina, por exemplo). Se 
a pessoa está com a glicemia descon-
trolada (hiperglicemia continuada), 
pode apresentar cetona no sangue, 
com o risco de entrar (ou já estar) em 

cetoacidose. E o exercício pode au-
mentar os riscos, principalmente nos 
pacientes com diabetes tipo 1, pois 
pressupõe falta de insulina (exerci-
tar-se sem insulina). A atividade físi-
ca vai estimular a quebra de gordura 
já intensificada pela hiperglicemia 
continuada. Os resíduos dessa que-
bra de gordura (chamados de corpos 
cetônicos) vão para o sangue, que se 
torna mais ácido (daí cetoacidose). 
Ou seja, o exercício pode potencia-
lizar a entrada de cetonas no sangue 
e consequentemente a cetoacidose, 
que por si só já é uma situação de 
risco. E aí está o “X” da questão: 
uma pessoa com cetoacidose não 
pode se exercitar porque está doente, 
em uma situação de risco que pode 
até levar ao coma. Da mesma forma 
que não vai se exercitar se estiver 
com pneumonia. Mas uma pessoa 
com uma glicemia pontual de 250, 
300, 350 mg/dl não está doente se 

não estiver em cetoacidose, ou seja, 
o exercício leve pode até ajudar. Ao 
começar a atividade, deve-se atentar 
à intensidade. Em geral (nada é regra 
quando se trata da resposta glicêmi-
ca ao exercício), atividades leves e 
moderadas tendem a fazer a glice-
mia cair. Já atividades de alta in-
tensidade tendem a fazer a glicemia 
subir (lembrando sempre que depois 
do exercício pode haver uma queda 
– hipoglicemia tardia). Nas reco-
mendações de 2004 e 2006, a ADA 
(American Diabetes Association)  
já falava em evitar exercícios com 
250 mg/dl apenas na cetoacidose. 
E acima de 300 mg/dl, sem cetona, 
fazer o exercício “com cautela”. Nas 
recomendações de 2010 e 2011, a 
ADA diz que a hiperglicemia isolada 
não é motivo para se suspender ou 
evitar a atividade física. Nem chega 
a citar os 250 mg/dl. Fala em “hi-
perglicemia” e recomenda, apenas 

para o paciente com diabetes tipo 
1, que na presença de cetona evite 
exercícios intensos. Ou seja, mesmo 
no caso de cetose, a recomendação 
não é evitar o exercício e sim fazer 
uma atividade leve. Na recomen-
dação de 2014 para paciente tipo 
1, a recomendação fala em evitar 
exercícios intensos na presença de 
cetona e hiperglicemia SEVERA. 
As diretrizes da SBD (Sociedade 
Brasileira de Diabetes) 2013-2014 
falam que, na ausência de cetose, 
realizar exercícios com cautela ou 
fazer correção. Para saber se está 
com cetoacidose, o melhor seria fa-
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zer o teste para verificar a presença 
de cetona. Na falta dele, observar 
como esteve a glicemia nos últimos 
dias, se ficou alta direto, sede e fome 
aumentados, disposição física, pois 
quem está em cetoacidose sente um 
grande mal estar e muito cansaço, 
exatamente porque não tem ener-
gia (a glicose não está indo para 
as células para gerar energia). Tem 
ainda o hálito cetônico (parecido 
com maçã podre). Caso esteja se 
sentindo bem, pode seguir com o 
treino, mas é recomendável evitar 
atividades muito intensas. O ideal 
também é que, nesse caso, faça nova 

ponta de dedo em 15 ou 20 minutos 
para verificar o comportamento da 
glicemia durante o exercício. Caso a 
glicemia suba, melhor interromper o 
treino. Importante também é não se 
esquecer da hidratação. Outra dica 
é começar o treino com a atividade 
aeróbia para evitar que a glicemia 
suba mais. Desde que seja de fato 
uma atividade aeróbia. Uma corrida 
intensa, por exemplo (85%-95% da 
frequência cardíaca máxima), já não 
é mais uma atividade aeróbia. Vale 
lembrar que um treino leve de mus-
culação ou hidroginástica também 
pode ser indicado.

Educação lança “Alô, Família”, Programa com orientações 
e dicas para o aprendizado das crianças guararemenses
Por meio de podcasts em pílulas, o Programa disponibiliza semanalmente orientações e dicas para estimular e acompanhar o aprendizado dentro de casa
A Secretaria Municipal de Educa-
ção está ampliando a série Criati-
vando e disponibilizando novos 
Programas para a população de 
Guararema.  
 Nesta semana, a Pasta lançou o 
“Alô, família!”, voltado especial-
mente às famílias guararemenses 
que têm alunos em idade escolar. 
Por meio de podcasts em pílulas, 
o Programa disponibiliza sema-
nalmente orientações e dicas para 
estimular e acompanhar o apren-
dizado dentro de casa.
O “Alô, família!” é transmitido 
às quartas-feiras, às 11h30, pela 
Rádio Mega FM.
 Lançada no final de julho pela 
Secretaria Municipal de Educa-

ção, a série Criativando reúne 
Programas com diferentes abor-
dagens para crianças de Guarare-
ma. Antes do “Alô, Família!” três 
Programas foram lançados pela 
Pasta: “Me Conta”, “Vamos Can-
tar?”, e o “Vamos Aprender?”.
 O Me Conta, é um podcast de-
dicado ao público infantil vei-
culado pela Rádio Mega FM de 
Guararema. Apresentado pela 
professora Michele Fonseca, de 
segunda a sexta-feira, o pPogra-
ma tem duração de 15 minutos e 
apresenta histórias infantis para 
o público. O podcast é exibido 
em três horários diferentes, às 
7h15, 15 e 17 horas, com a par-

ticipação de convidados.
 Também por meio de podcasts, 
o “Vamos Cantar?” traz infor-
mações sobre gêneros musicais, 
canções, ritmos, instrumentos e 
dicas de atividades dinâmicas 
a serem realizadas em família.
 á o Programa “Vamos Apren-
der?” apresenta vídeos educa-
tivos cujos roteiros de apren-
dizagem e conteúdos foram 
selecionados por especialistas. A 
programação vai ao ar pela Rede 
Vida ou Canal Futura e também 
pode ser acessada pela platafor-
ma digital Google Classroom e 
outras ferramentas digitais.

foto: Vitoria Mikaelli
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Ampliação de postes e luminár ias de LED 
gera redução no consumo de energia em Guararema
Com o objetivo de diminuir o 
consumo de energia elétrica e 
ofertar mais segurança aos mora-
dores, a Prefeitura de Guararema 
vem substituindo gradativamen-
te as lâmpadas convencionais da 
iluminação pública por luminá-
rias LED.
Como resultado, de acordo com os 
dados disponibilizados pela EDP, 
no comparativo entre os anos de 
2018 e 2020, o município registrou 
uma queda de mais de 5% no con-
sumo de energia elétrica.
Tal redução é resultado direto 
destes investimentos na implan-
tação de equipamentos mais 
eficientes energeticamente, que 
geram inúmeros ganhos à popu-
lação e ao meio ambiente. Isso 
porque, uma vez que estes dispo-
sitivos possuem vida útil maior 
em relação às luminárias con-
vencionais, são gerados menos 
resíduos relacionados ao descar-
te. Além disso, estas luminárias, 
no fim de sua vida útil, apagam 
gradativamente, evitando deixar 
o local totalmente escuro.
O trabalho de melhorias na ilu-
minação pública já atendeu vá-
rios pontos de diversos bairros 
como Centro, Itaoca, Itapema, 

Nogueira, Fukushima, Ipiran-
ga, Vale dos Eucaliptos, Jardim 
Dulce, Parateí e Lambari.
“A Prefeitura tem uma preocupa-
ção grande em tornar Guararema 
mais econômica e sustentável, 
exemplo disso é a ampliação dos 
pontos com as lâmpadas LED”, 
explica o diretor de meio am-
biente, Leandro de Leon Santos. 
“Além de não possuir materiais 
danosos ao meio ambiente, o 
número de luminárias que são 
descartadas é muito menor, já 
que sua duração é superior às 
convencionais”, completa o re-
presentante da Pasta.
Os recursos utilizados para as 
melhorias são provenientes da 
Contribuição da Iluminação 
Pública (CIP) realizada pela 
população, cujo valor varia de 
cada residência.
 Redução de consumo energético 
nas escolas
Com a implantação do sistema 
fotovoltaico, escolas administra-
das pela Prefeitura de Guararema 
também vêm apresentando redu-
ções significativas no consumo 
de energia elétrica.
Por meio destes investimentos, 
as Escolas Municipais Getúlio 

Dez bairros já contam com diversas vias com sistema mais sustentável e econômico de iluminação pública

Vargas e Sylvio Luciano Campos 
apresentaram redução de mais 
de 50% no consumo de energia 
descrita na conta de luz, gerando 
economia aos cofres públicos e 
auxiliando na preservação do 
meio ambiente. As melhorias fo-
ram realizadas no final de 2019, 
quando as unidades foram con-
templadas pela Prefeitura com 
a implantação de um sistema de 
energia solar, para abastecimento 
parcial do prédio.
“O uso de sistemas fotovoltai-
cos é um exemplo de sistemas 
eficientes, pois a energia solar 

é limpa e renovável”, explica e 
prefeito Zé. “Com a implantação 
destes sistemas nas escolas mu-
nicipais geramos ganhos ao meio 
ambiente e diminuímos os gastos 
com a conta de luz, economia 
importante para o município”, 
completa.
Além disso, a energia excedente 
gerada pelos sistemas fotovol-
taicos é injetada na rede de dis-
tribuição do município. Desde 
a implantação dos mecanismos 
nas unidades de ensino, as duas 
escolas já injetaram mais de 3 
mil kwh.

Fundo Social abre inscrições para curso “Técnicas 
para criação de uma loja virtual”, do Sebrae e Senac
Capacitação totalmente gratuita ocorrerá na primeira quinzena de setembro, de forma online
O Fundo Social de Guarare-
ma, em parceria com o Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), 
abriu as inscrições para o cur-
so de “Técnicas para criação de 
uma loja virtual”.
Com objetivo de apresentar téc-
nicas para implementar a ope-
ração de uma loja totalmente 

virtual, a capacitação gratuita 
ocorrerá na primeira quinzena 
de setembro, de forma online, 
sempre das 18h30 às 22h30.
As aulas serão dividas por con-
teúdos programáticos: a atual 
demanda e as características do 
consumidor virtual; característi-
cas, vantagens e desvantagens da 
loja virtual quando comparada 
à loja física; modelagem da loja 
virtual com o uso do Business 

Model Canvas; requisitos bási-
cos para a loja virtual; sistemas 
de pagamento; certificação e 
segurança; requisitos para pro-
teção e defesa do consumidor; 
plataformas digitais para a loja 
virtual; marketplaces; logística 
de armazenagem, transporte e 
reversa; marketing digital para 
lojas virtuais.
As inscrições devem ser fei-
tas pelo link https://forms.gle/

xnA81uczAto81T2EA. As au-
las serão acessadas por meio do 
link que será encaminhado aos 
participantes em 31 de agosto. 
Vale ressaltar que as vagas se-
rão preenchidas de acordo com 
a ordem de inscrição.
Em caso de dúvidas, basta pro-
curar o Fundo Social de Guara-
rema, pelo telefone 4693-1286 ou 
95657-1014, ou pelo e-mail fun-
dosocial@guararema.sp.gov.br.

Já saiu o Dissídio?

Entenda a diferença entre Dissídio e Convenção Coletiva
Já saiu o Dissídio?
Entenda a diferença entre Dissí-
dio e Convenção Coletiva
“Já saiu o dissídio”? É comum 
ouvir essa frase dos funcio-
nários quando se referem ao 
reajuste salarial com base na 
Convenção Coletiva de Traba-
lho. Mas qual a diferença entre 
Dissídio e Convenção Coletiva 
(CCT).
A Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT) é, em modo geral, 

um contrato firmado entre um 
sindicato patronal com o res-
pectivo sindicato laboral após 
negociação entre os lados tra-
zendo como resultado um de-
nominador comum que atende 
as pautas expostas durante a 
negociação, com validade de 
até 2 anos, para toda a categoria 
representada.

Já o Dissídio é quando os sin-
dicatos (patronal X laboral) 

não entram num acordo após 
extensas negociações. Nesse 
caso, os sindicatos pedem ao 
Poder Judiciário que determine 
quais regras se aplicam à cate-
goria durante o período de sua 
validade.

Reforma Trabalhista e a CCT

Importante relembrar que com 
a implantação da Reforma Tra-
balhista em 2017 muita coisa 

mudou. A CCT, já tão impor-
tante, ganhou ainda mais força 
, uma vez que suas cláusulas 
passaram a se sobrepor a lei.

Na prática, as negociações 
entre sindicato de empresas e 
de empregados passaram a ter 
mais valor do que o previsto na 
legislação. Essas negociações 
são feitas anualmente e o resul-
tado é a CCT. E para chegar a 
um consenso entre os lados, são 

meses de análises, encontros, 
discussões, estudos e muito 
trabalho.
Nesse exato período, por exem-
plo, está em curso a negociação 
para a próxima Convenção Co-
letiva de Trabalho (2021/2022) 
entre o Sindilojas-SP e os Co-
merciários-SP.

Sindilojas-SP ( SINDICATO 
DO COMÉRCIO VAREJISTA 
E LOJISTA DO COMÉRCIO 

DE SÃO PAULO – SINDI-
LOJAS-SP) é uma entidade 
sindical que representa 30 mil 
empresas do comércio lojista e 
100 mil empresários da cidade 
de São Paulo, estabelecidos em 
shoppings centers, lojas de rua 
e comércio virtual.
Contatos da assessoria
Tel: +55 11 2858-8400
Email: comunicacao@sindilo-
jas-sp.org.br

Fotos: divulgação
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES - Prenúncios de melhoria geral. Boa saúde. Felicidade amorosa, alegrias propor-
cionadas por crianças e lucros através de negócios imobiliários. Tudo que fizer refletirá 
sobre sua família. Imagine coisas boas, otimistas e que lhe tragam benefícios.

TOURO - - Excelentes influências para desenvolver suas atividades de modo 
geral. Aproveite, pois está é a melhor fase para progredir profissional, social e 
materialmente. Êxito romântico e sentimental. Bom para jogar na loteria.

GÊMEOS - Suas boas qualidades e habilidades influenciarão de maneira benéfica, 
pessoas importantes para você. O trabalho, as empresas e o amor estão em bom 
aspecto. Ouça e aprecie as sugestões que receber. Lucrará muito com isto.

CÂNCER -  Evite nesta fase, qualquer ação que possa afetar seu equilíbrio nervoso. 
Por outro lado, sua saúde melhorará totalmente, suas chances de sucesso geral 
também, pela ciência e educação, serão evidentes.

LEÃO - Excelente momento para tratar com agricultores, agropecuários, fei-
rantes e agrônomos. Terá sucesso nos negócios imobiliários e muito poderá 
progredir, profissionalmente, nesta fase.

VIRGEM Talvez você tenha de fazer algumas mudanças inesperadas na sua vida, 
mas não se preocupe, pois os resultados serão excelentes. No final do período você 
estará sob melhor fluxo astral para os assuntos do coração e financeiro. Sucesso social.
LIBRA - Pensar no êxito de tudo. Aguarde uma surpresa

LIBRA - Pensar no êxito de tudo. Aguarde uma surpresa neste período. Tudo indica 
que você se sentirá disposto a tirar alguns dias de folga e curtir ao lado da pessoa 
amada um merecido descanso.

ESCORPIÃO - Pensar no êxito de tudo. Aguarde uma surpresa neste período. 
Tudo indica que você se sentirá disposto a tirar alguns dias de folga e curtir ao lado 
da pessoa amada um merecido descanso.

SAGITÁRIO -Maior entendimento com as pessoas do seu convívio. Possibilidade 
de programar uma linha de ações e de interesses mútuos, mesmo que a antiga 
simpatia não esteja plenamente restabelecida. Novas ideias e estudos elevados 
poderão entusiasmá-lo bastante.

CAPRICÓRNIO - Maior entendimento com as pessoas do seu convívio. Possibili-
dade de programar uma linha de ações e de interesses mútuos, mesmo que a antiga 
simpatia não esteja plenamente restabelecida. Novas ideias e estudos elevados 
poderão entusiasmá-lo bastante.

PEIXES - 
AQUÁRIO - Ainda um período de disposição favorável e conciliatório nos assuntos 
amorosos, nas associações e no relacionamento humano. Algumas pequenas sur-
presas no ambiente de trabalho e na saúde poderão quebrar seu ritmo

AQUÁRIO - Ainda um período de disposição favorável e conciliatório nos assun-
tos amorosos, nas associações e no relacionamento humano. Algumas pequenas 
surpresas no ambiente de trabalho e na saúde poderão quebrar seu ritmo

                                       Para o dia 14 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
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Escola de 
samba 

paulistana

A parte
instintiva
da psique
(Psican.)

Jogador
sem nenhu- 
ma habili-
dade (fut.)

(?) Moore:
criou os
"Watch-

men" (HQ)

(?) de com-
bustão
interna,
máquina

(?)
Corleone:
o Podero-
so Chefão

O íntimo
(de uma
pessoa)

Estatal
italiana de
Rádio e TV

(sigla)
Canto

comum na
manhã do

interior
Artistas
como

Carlinhos
de Jesus

"Ilusão 
à (?)",

sucesso 
de Gal

(?)-roxo,
árvore 

de casca
medicinal

Anões da
fantasia, 
respecti-
vamente
magos

luminosos
e espíritos 
brincalhões

(?) Morita,
ator

Intransiti-
vo (abrev.)

Perna, em inglês
Ilha grega onde se

situava o Labirinto do
Minotauro (Mit.)

Situação da carteira
nacional de

habilitação tida como
infração gravíssima

Ary Fon-
toura, ator
Bolsa, em
francês

Conjunção
aditiva

Estúpido; 
bruto (fig.)

Aqui
Pilar deco-
rativo de
fachadas

Triste, em
inglês

Assume a dívida se o
contratante não

conseguir
pagá-la

Ídolo dos
cubanos
Moeda

japonesa

 3/leg — pat — sac — sad. 4/alan. 5/fetal. 6/medley.
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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

Dia Mundial da Fotografia: Saiba mais sobre o concurso 
fotográfico “Minha Janela: Percepção de um Olhar”
Concurso busca fotografias que retratem os sentimentos de pessoas que durante a pandemia da 
Covid-19 mantiveram-se em isolamento social e que, por meio de uma janela, fotografaram esse momento

Em 19 de agosto de 2021 é celebrado 
o Dia Mundial da Fotografia. Não 
por acaso, em 19 de julho, um mês 
antes, a Prefeitura de Guararema 
lançou o 1º Concurso Cultural Fo-
tográfico “Minha Janela: Percepção 
de um Olhar”.
Buscando fotografias que retra-
tem os sentimentos de pessoas que 
durante a pandemia da Covid-19 
mantiveram-se em isolamento so-
cial e que, por meio de uma janela, 
fotografaram esse momento com 
memórias afetivas da cidade, o 
concurso vem ganhando cada vez 
mais adeptos.
 Toda a população guararemense 
pode participar do concurso de ca-
ráter exclusivamente cultural, assim 
como pessoas de outras localidades, 
desde que as fotos tenham alguma 
ligação com a cidade de Guararema.
“A fotografia é uma das invenções 
mais extraordinárias da humanidade 
e que, com os avanços da tecnologia, 
vem revolucionando cada dia mais 
a forma de relação das pessoas”, 
explica o secretário municipal de 
Cultura, Esportes e Lazer, Odva-
ne Rodrigues. “Em Guararema, 
realizamos o concurso fotográfico 
para valorizar essa forma de arte e 
mostrar a percepção que as pesso-
as tiveram durante o momento de 
isolamento”, completa.
O concurso
A inscrição para o concurso em 
Guararema é gratuita e para fazê-la 
basta enviar uma foto para o e-mail 
casadamemoria@guararema.sp.gov.
br. No corpo do e-mail deverá cons-
tar nome completo, idade e endereço 

residencial do autor da fotografia 
enviada. As imagens devem ser 
enviadas em formato JPG ou PNG 
e tiradas na vertical.
As fotografias serão analisadas por 
uma Comissão Avaliadora que fará 
uma triagem do material recebido 
seguindo os seguintes critérios: 
relação com o tema proposto, cria-
tividade e a qualidade da imagem.
Após a triagem, as 30 melhores 
fotografias serão divulgadas nos 
meios de comunicação oficiais da 
Prefeitura Municipal de Guara-
rema para escolha por meio de 

votação popular. A votação popu-
lar escolherá duas fotografias e a 
comissão mais cinco, que serão 
expostas nas janelas da Casa da 
Memória compondo a exposição: 
“Minha Janela: Percepção de um 
Olhar”.
Os participantes poderão enviar 
suas fotos até 5 de setembro. No 
dia 9, serão divulgadas as 30 fo-
tos selecionadas pela comissão 
para votação popular e no dia 20 
de setembro serão escolhidas as 
sete fotos vencedoras que irão 
compor a exposição.

Fotos: divulgação
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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 do mês de Agosto (segunda quinzena) 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 e muitas felicidades!

Rosângela de Souza  (17/08)

Valdemar Siqueira (17/08)

Angélica Ferraz Almeida (19/08) Edvilson Barboza dos Santos (Sarney) (21/08)Pastor Cláudio Aparecido Silva (19/08)

Cláudio Torralbo Quintana (17/08)
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Marcelo Markas (21/08)

Rita de Cássia Moura (22/08) Marcelo Agnaldo Sobrinho de Siqueira (22/08)

Antônio Carlos Borges (22/08)

Elisabete Ruiz (22/08)

Genésio Onório (21/08)
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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

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

10ª Conferência Municipal de Assistência 
Social  é  real izada em Guararema
Conferência contou com transmissão ao vivo no canal do Youtube da Prefeitura de Guararema
A 10ª Conferência Municipal 
de Assistência Social foi reali-
zada nesta quinta-feira (19/08) 
em Guararema e contou com a 
participação de representantes 
da sociedade civil e do Poder 
Público.
Com tema “Assistência Social: 
direito do povo e dever do Esta-
do, com financiamento público 
para enfrentar as desigualdades 
e garantir a proteção social”, o 
encontro foi transmitido ao vivo 
pelo canal do Youtube da Prefei-
tura de Guararema.
Para a participação de forma 
presencial os interessados tive-

ram que preencher formulário 
e aguardar a confirmação de 
presença por parte da Secretaria.
A Conferência configura a par-
ticipação social na definição de 
objetivos de médio e longo prazo 
para o desenvolvimento do setor 
público municipal.
Estiveram presentes o secretário 
municipal de Assistência Social, 
Eduardo Moreira, representantes 
do Conselho Municipal de Assis-
tência Social e representantes da 
sociedade civil.
“Sabemos da importância das 
conferências municipais e do 
quanto esses encontros são bené-

ficos para a tomada de decisões 
do Poder Público”, comentou o 
secretário municipal de Assis-
tência Social, Eduardo Moreira. 
“Hoje pudemos ouvir demandas 
da sociedade, mostrar o trabalho 
que a Secretaria vem desempe-
nhando e planejar novas ações 
para Guararema”, completa o 
titular da Pasta.
Temas relevantes relativos à As-
sistência Social foram discutidos 
durante o encontro, como às me-
didas referentes ao combate à 
pandemia da Covid-19 e novas 
ações da Pasta nos mais variados 
assuntos.

fotos: Vitoria Mikaelli
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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. 

Sicredi Progresso PR/SP: 40 anos de presença na comunidade
Cooperativa Sicredi Progresso PR/SP, que atua no Alto Tietê desde 2016 e hoje conta com seis agência, completa 40 anos de fundação
 O mês de agosto traz junto com 
ele um marco na história da Sicre-
di Progresso PR/SP. A Cooperati-
va completa 40 anos de fundação e 
relembra uma história que se mede 
com números, mas que só explica 
com sentimentos. São quatro dé-
cadas presente na vida de seus as-
sociados, transformando pessoas, 
negócios e comunidades. No Alto 
Tietê, a cooperativa atua desde 2016 
com a inauguração da unidade de 
Mogi das Cruzes e atualmente já 
conta com seis agências espalhadas 
pela região, com previsão de inau-
guração ainda este ano de uma nova 
unidade em Biritiba Mirim.
Mas, nessa história de tantos per-
tencimentos, falar dessa instituição 
financeira cooperativa requer voltar 
no tempo, na lembrança da sua fun-
dação em 30 de agosto de 1981. Lá 
estavam 23 agricultores. Unidos e 
com muita perseverança eles que-
riam um futuro melhor.
O negócio ganhou força com a 
chegada de mais pessoas. Com 
sua essência pautada no homem 
do campo, a cooperativa de crédito 
cresceu e tem um importante marco 
em 2006, quando o Banco Central 
autorizou a ‘livre admissão’. Isso a 
permitiu estar aberta para receber 
novos perfis de associados, podendo 
admitir tanto pessoas físicas quanto 
jurídicas, independente de ligação 
com o setor agrícola. Assim novos 
perfis se tornaram associados, to-
dos unidos a um único propósito: o 
cooperativismo.
Hoje a Sicredi Progresso PR/SP 
conta com 50 mil associados que 

encontram nesse sistema cooperati-
vo soluções financeiras inteligentes, 
adequadas e justas. Atualmente o 
Sicredi oferece mais de 300 produtos 
e serviços financeiros e busca apri-
morar diariamente a aproximação e 
valorização das pessoas. Seus as-
sociados são os verdadeiros donos 
do negócio.
O presidente da instituição, Cirio 
Kunzler, diz que a proximidade com 
o associado e a comunidade são fa-
tores intrínsecos na trajetória dos 40 
anos. “Temos uma história de mui-
tos desafios, mas, sobretudo, digo 
que fomos persistentes. Ver onde 
chegamos nos prova que o coope-
rativismo e a solidariedade têm sido 
nossos diferenciais. Que possamos 
seguir nosso legado junto a Sicredi 
Progresso sempre com humildade e 
atendendo a todos da melhor forma: 
com justiça e igualdade. Estou orgu-
lhoso de chegarmos a essa data tão 
especial, com a Cooperativa cada 
vez mais forte e atuante e firmes no 
nosso propósito”, enaltece.
Os valores da cooperação estão 
respaldados em programas e proje-
tos de responsabilidade social que 
a Sicredi Progresso desenvolve 
junto aos associados e comunida-
des. Além disso, a valorização seu 
capital humano, através dos mais 
de 300 colaboradores, é um forte 
compromisso da Cooperativa, pois 
acredita que são as pessoas que fa-
zem a diferença no atendimento e 
nas relações no dia a dia.
 Novos capítulos
Os passos para o futuro reservam 
a Sicredi Progresso ainda mais 

crescimento, ampliação na área de 
atuação e novas agências, tudo alia-
do a um planejamento estratégico 
bem definido e a um propósito de 
levar soluções através de produtos 
e serviços financeiros adequados 
aos associados, de um jeito simples 
e próximo.
O diretor executivo, Inacio Cattani, 
reforça projetos que devem aconte-
cer ainda em 2021. “Vamos inaugu-
rar mais três agências esse ano: uma 
em Biritiba-Mirim – SP e duas em 
Toledo-PR, sendo uma no Jardim 
Panorama e outra no Jardim Porto 
Alegre. Digo que esses 40 anos são 
só o começo da nossa jornada. Nosso 
desejo é continuar crescendo porque 
o nosso progresso transforma vidas 
e comunidades”.
Comemoração
Para celebrar a passagem dos 40 
anos, uma campanha institucional 
está sendo veiculada desde mar-
ço desse ano com o tema ‘Nosso 
movimento transforma’. Por meio 
dela, tem-se evidenciado diversas 
informações sobre como a Sicredi 
Progresso impacta positivamente a 
vida das pessoas na sua área de ação. 

Além da campanha, no dia 30 de 
agosto, acontece uma comemoração 
junto aos colaboradores, associados, 
parceiros e a comunidade, nas agên-
cias. Todas as atividades seguem 
as regras de prevenção à Covid-19.
 Relembrando o passado
O início de tudo foi através de 23 
agricultores que procuravam desen-
volver suas pequenas propriedades 
e resolver seus problemas finan-
ceiros. Unidos para compartilhar 
seus problemas comuns, criaram 
a Credipagro, nas dependências da 
extinta Coopagro, em 30 de agosto 
de 1981. A Sicredi Progresso PR/SP 
foi a primeira filiada do Sistema Si-
credi a entrar em atuação no Paraná 
e teve como sócios fundadores: Al-
fredo Lang; Arnaldo Escher; Atílio 
Maróstica; Belmiro Alfredo Marx; 
Cláudio Silvestre Strieder; Frederico 
Lorenzoni; Inelmo João Kolling; 
João Luiz Schutz; José Elias Conti; 
Lodovino Roque Grespan; Lotário 
Richter; Luiz Retore; Nelson Co-
petti; Ney Nicolau Zillmer; Olívio 
Alfredo Wilhelms; Olívio Miche-
lon; Osmar Cerutti; Renato Ernesto 
Reimann; Rudi Henrique Wendpap; 

Sérgio Canan; Thadeu Ciupak; Val-
ter Feil; Werner Zielasko.
 Sobre o Sicredi
Com 40 anos de atuação a Sicredi 
Progresso PR/SP está presente na 
vida de aproximadamente 50 mil 
associados. Nossa história, constru-
ída na essência da cooperação, nos 
permite ter atualmente 18 agências 
distribuídas na área de ação nos es-
tados do Paraná e São Paulo. Destas, 
12 estão no Paraná, nos municípios 
de Toledo, Nova Santa Rosa, Tupãs-
si, São Pedro do Iguaçu e Ouro Ver-

de do Oeste; E as outras 6, em São 
Paulo nos municípios de Mogi das 
Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, 
Guararema, Ferraz de Vasconcelos 
e Poá. Nosso capital humano conta 
mais de 300 colaboradores focados 
nos valores do cooperativismo e na 
oferta de produtos e serviços finan-
ceiros adequados aos associados, 
de um jeito simples e próximo. O 
Sicredi Progresso integra o Sistema 
Sicredi que hoje está presente em 24 
estados e no Distrito Federal.
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Vereadores solicitam retomada da Campanha de 
Vacinação Antirrábica no Município de Guararema
A raiva é uma doença infeccio-
sa viral aguda que acomete os 
mamíferos, inclusive o homem e, 
caracteriza-se como uma ence-
falite progressiva com letalidade 
de aproximadamente 100%. A 
transmissão desta patologia ao 
homem ocorre por meio da saliva 
de animais infectados.

Devido à pandemia da doença 
COVID-19, provocada pelo novo 
Coronavírus, as orientações para 
restringir a aglomeração e circu-
lação de pessoas a fim de reduzir 
a possibilidade de contágio, a 
vacinação antirrábica canina e 
felina foram suspensas, apesar 
da gravidade desta doença (a 
raiva).

A vacinação contra a raiva é a 
forma mais eficaz de prevenção 
da doença e, para evitar riscos 
à população e aos animais, a 
Vereadora Maria de Fátima So-
ares Pereira de Souza (Fatinha) 
elaborou um Ofício Especial que 
foi enviado ao Secretário Estadu-
al de Saúde, Jean Gorinchtyen, 
solicitando a retomada da Cam-
panha de Vacinação Antirrábica, 
em Guararema. O Ofício também 
foi assinado pelos demais Vere-
adores da Câmara Municipal de 
Guararema. Vereadora Maria de Fátima Soares Pereira de Souza (Fatinha) 

Câmara aprova reforma eleitoral em 2º 
turno;  proposta vai  ao Senado
Entre outros pontos, o texto prevê a volta das coligações em eleições 
proporcionais e o estímulo à candidatura de mulheres e negros

A Câmara dos Deputados apro-
vou no dia 17/08, em segundo 
turno, a PEC da reforma eleitoral 
(Proposta de Emenda à Consti-
tuição 125/11), que prevê a volta 
da coligação partidária nas elei-
ções proporcionais (deputados 
e vereadores) a partir de 2022, 
entre outros pontos. A matéria 
será enviada ao Senado.
Para que a medida entre em vi-
gor, a PEC precisa virar emenda 
constitucional antes do começo 
de outubro (um ano antes do plei-
to). Atualmente, a Emenda Cons-
titucional 97, de 2017, proíbe as 
coligações, que não puderam ser 
usadas nas eleições municipais 
de 2020.
Mulheres e negros
O texto aprovado é o substitu-
tivo da relatora, deputada Re-
nata Abreu (Pode-SP). Entre 
outras medidas, o texto prevê a 
contagem em dobro dos votos 
dados a candidatas e a negros 
para a Câmara dos Deputados, 
nas eleições de 2022 a 2030, 
para fins de distribuição entre os 
partidos políticos dos recursos 
do Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanhas (Fundo Eleitoral).
Entretanto, essa contagem em 
dobro será aplicada apenas uma 
vez, ou seja, os votos para uma 
candidata negra, por exemplo, 
não poderão ser contados em 

dobro duas vezes.
Um dos critérios para a distribui-
ção dos recursos desses fundos 
é exatamente o número de votos 
obtidos, assim a ideia é estimular 
candidaturas desses grupos.
Cláusula de desempenho
Nas votações desta terça-fei-
ra, os deputados retiraram do 
texto mudanças na cláusula de 
desempenho, que define quais 
partidos podem ter acesso a 
recursos do Fundo Partidário, 
do Fundo de Financiamento de 
Campanhas e do tempo de rádio 
e TV de propaganda eleitoral.
A mudança pretendia garantir o 
acesso aos partidos que tives-
sem ao menos cinco senado-
res. Atualmente, esse acesso 
é permitido para legendas que 
tenham atingido um mínimo 
de deputados federais ou uma 
percentagem mínima de votos 
para a Câmara dos Deputados 
distribuídos em 1/3 dos estados.
Fidelidade partidária
Sobre a fidelidade partidária, o 
texto aprovado prevê a perda 
do mandato dos deputados (fe-
derais, estaduais ou distritais) e 
vereadores que se desfiliarem da 
legenda, exceto quando o partido 
concordar ou em hipóteses de 
justa causa estipuladas em lei.
Em nenhum dos casos a mudan-
ça de partido será contada para 
fins de distribuição de recursos 

do Fundo Partidário, do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanha e de acesso gratuito 
ao rádio e à televisão.
Atualmente, a Lei 9.096/95 
considera como justa causa o 
desligamento feito por mudança 
substancial ou desvio reiterado 
do programa partidário; grave 
discriminação política pessoal; 
e durante o período de 30 dias 
que antecede o prazo de filiação 
exigido em lei para concorrer à 
eleição (seis meses antes do 
pleito).
Nas votações do segundo turno, 
o Plenário retirou trecho de dis-
positivo sobre a fidelidade par-
tidária que fazia referência ao 
sistema majoritário nas eleições 
para cargos legislativos. Como o 
“distritão” foi excluído no primeiro 
turno, o trecho perdeu o sentido.
Incorporação de partidos
O texto aprovado cria regras 
transitórias para três temas. 
Um deles, a incorporação de 
partidos, prevê que as sanções 
eventualmente recebidas pelos 
órgãos partidários regionais e 
municipais da legenda incorpo-
rada, inclusive as decorrentes de 
prestações de contas e de res-
ponsabilização de seus antigos 
dirigentes, não serão aplicadas 
ao partido incorporador nem aos 
seus novos dirigentes, exceto 
aos que já integravam o partido 

incorporado.
Quanto às anotações que de-
vem ser enviadas ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) sobre 
mudanças no estatuto do parti-
do, o texto determina que serão 
objeto de análise apenas os dis-
positivos alterados.
O terceiro ponto permite às fun-
dações partidárias de estudo e 
pesquisa, doutrinação e edu-
cação política desenvolverem 
atividades amplas de ensino e 
formação, tais como cursos de 
formação e preparação em geral, 
incentivo à participação feminina 
na política, capacitação em es-
tratégias de campanha eleitoral 
e cursos livres, inclusive os de 
formação profissional.
Nesse último tópico, foi retirado 
do texto o caráter exclusivo de 
gratuidade desses cursos.
Regulamentos eleitorais
Outro ponto tratado pela PEC 
125/11 é a regra da anteriori-
dade, segundo a qual a lei que 
mudar o processo eleitoral en-
trará em vigor na data de sua 
publicação, mas não será apli-
cada à eleição seguinte se ela 
acontecer em menos de um ano 
da vigência da lei.
Nesse sentido, o texto determina 
a aplicação dessa regra também 

para as decisões interpretativas 
ou administrativas do Supremo 
Tribunal Federal (STF) ou do 
TSE.
Iniciativa popular
O texto muda ainda os critérios 
para a apresentação de proje-
tos de iniciativa popular, que são 
aqueles oriundos da sociedade 
civil por meio de apoio com a 
coleta de assinaturas.
Atualmente, a Constituição per-
mite a apresentação desse tipo 
de projeto quando ele for apoiado 
por, no mínimo, 1% do eleitorado 
nacional distribuído pelo menos 
por cinco estados, e em cada um 
deles deve haver um mínimo de 
0,3% de eleitores que subscre-
vem o projeto.
Com a PEC, essa iniciativa passa 
a depender apenas do apoio de 
100 mil eleitores, independente-
mente da distribuição pelos es-
tados, e podendo ser de forma 
eletrônica.
A proposta também permite 
consultas populares sobre ques-
tões locais, a serem realizadas 
juntamente com o pleito. Essas 
consultas dependerão de apro-
vação pela câmara municipal, 

devendo ser encaminhadas à 
Justiça Eleitoral até 90 dias antes 
das eleições. Para defender ou 
contrariar a proposta em análise, 
não poderá ser usado o tempo 
de propaganda gratuita de rádio 
e televisão.
Data da posse
Quanto à data da posse de pre-
sidente da República e de go-
vernadores, o substitutivo muda 
de 1º de janeiro para 5 e 6 do 
mesmo mês, respectivamente.
No entanto, as novas datas va-
lem apenas para as posses dos 
eleitos nas eleições gerais de 
2026. Dessa forma, os manda-
tos dos eleitos em 2022 serão 
estendidos por mais alguns dias 
(até dia 5 para presidente e até 
dia 6 para governadores).
Pleito antecipado
O texto original da PEC, de auto-
ria do deputado Carlos Sampaio 
(PSDB-SP), apenas adiava para 
a semana seguinte eleições em 
domingos próximos a feriados. 
Esse tema ficou de fora do texto.
Reportagem – Eduardo Piovesan
Edição – Pierre Triboli
Fonte: Câmara dos Deputados 

Projeto de lei de autoria do Prefeito Zé  “Institui o Programa Municipal Mostra Virtual Arte Viva.
Com apoio cultural também 
do vice-prefeito Odvane Ro-
drigues da Silva, que esteve 
recentemente nas dependên-
cias da Câmara Municipal 
de Guararema, prestigian-
do o valioso e importante 
trabalho dos vereadores de 
Guararema à frente do Poder 
Legislativo Municipal, onde 
o vice-prefeito  pode ver a 
aprovação de importantes 
projetos de leis e indica-
ções dos vereadores, den-

tre estes projetos de lei foi 
aprovado o “Projeto de Lei 
nº 30/2021”, de autoria do 
Poder  Executivo Municipal 
José Luiz Eroles Freire (Zé), 
e que “Institui o Programa 
Municipal Mostra Virtual 
Arte Viva”.
Os poderes Legislativo e 
Executivo seguem traba-
lhando com respeito e dedi-
cação para com a população 
guararemense 

Odvane , vice-prefeito e Secretário de Esportes e Cultura , com os vereadores na Câmara Municipal de Guararema

Foto: divulgação

Foto: divulgaão
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#GUARAREMACONTRACOVID19

VEM TOMAR 
A

SEGUNDA DO
SE!

CENTRAL

 DAS 8H ÀS 20H

PAU D’ALHO

9H ÀS 15H30
DA VACINAÇÃO

CONTRA A COVID-19

ELA É MUITO IMPORTANTE

PARA COMPLETAR O

CICLO DE IMUNIZAÇÃO

CONTRA A COVID-19

21DIA
SÁBADO
NÃO É PRECISO
AGENDAMENTO

TRAGA SEU COMPROVANTE
DE VACINAÇÃO

SEGUNDA DOSE PARA QUEM TOMOU
A PRIMEIRA NO PAU D'ALHO NO DIA 24/07

CEVAC ABERTA PARA TODOS QUE ESTÃO
COM A SEGUNDA DOSE EM ABERTO

   Edital de convocação para Assembleia de Constituição da 
COOPERATIVA DE TRABALHO GUARACOSTURACRIATIVA 
CONFECÇÃO DE ARTESANATO E COSTURA.
Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de 
CONSTITUIÇÃO DA COOPERATIVA DE TRABALHO GUARA
COSTURACRIATIVA CONFECÇÃO DE ARTESANATO E COSTURA 
a comparecerem no dia 1 de setembro de 2021, às 08:00horas, à 
Av. Libor Antônio Amaro, n° 396, nogueira, Guararema – SP para 
participarem da mesma, na qualidade de cooperados(fundadores), 
ocasião em que será 
discutido e votado o estatuto social e eleitos a diretoria.
Para deliberar sobre os seguintes assuntos:
1- Constituição da cooperativa;
2- Leitura, analise e aprovação do Estatuto;
3- Eleição de diretoria.
Guararema, 21/08/2021
Comissão de Constituição
Leonarda Kene de Melo

Vacinação contra a Covid-19: Guararema chega à marca de 30 mil doses aplicadas
Foram 22.089 primeiras doses, 7.988 reforços no imunizante e outras 853 doses únicas
A Prefeitura de Guararema atingiu 
nova marca importante relacionada 
à vacinação contra a Covid-19. De 
acordo com dados da Secretaria 
Municipal de Saúde, divulgados 
no Boletim Epidemiológico no dia 
16/08, o município já aplicou mais de 
30 mil doses contra o coronavírus.
Até a data, 30.926 vacinas foram 
aplicadas na população do muni-
cípio. Foram 22.089 primeiras do-
ses, 7.988 reforços no imunizante 
e outras 853 doses únicas. Com o 
ritmo acelerado de imunização, o 
objetivo da Administração Munici-
pal é continuar a seguir o calendário 
nacional e estadual de vacinação 
contra a Covid-19 e imunizar toda 
a população o mais breve possível.
Em relação à primeira ou dose única 
da vacina, cerca de 76% da popula-
ção de todas as idades de Guarare-
ma já recebeu o imunizante, índice 
acima da média nacional e estadual 
de imunização.
Mesmo com o índice acima da 
média, a Secretaria Municipal de 
Saúde segue cobrando novas doses 
dos imunizantes.
“A grande dificuldade do municí-
pio é o recebimento de doses insu-
ficientes para os grupos abertos. A 
Secretaria da Saúde tem realizado 
as solicitações frequentemente à Se-
cretaria de Estado da Saúde para o 
encaminhamento de novas doses”, 
explica a secretária municipal de 
Saúde, Adriana Martins.
 Cadastro vacinação
O cadastro está disponível no site 
da Prefeitura de Guararema, no 
banner da página inicial ou na aba 
“Cadastramento Para Vacinação da 
Covid-19”. Vale ressaltar que tam-
bém é obrigatório que seja realizado 

o cadastro no vacinaja.sp.gov.br, do 
governo do Estado.
 Outros índices
Além da cobertura vacinal, outros 
índices referentes à pandemia da 
Covid-19 vêm apresentando resul-
tados positivos.
De acordo com dados da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Guararema apresentou 
em julho queda de 43,3% nas interna-
ções de Covid-19 na comparação com 

o mês anterior. Além do índice positivo 
referente às internações, o município 
também conta com queda de 42% na 
quantidade de casos diagnosticados para 
a doença e redução de 60% nos óbitos, 
também na comparação entre os meses.
Além disso, julho foi o mês com me-
nos casos (303) e mortes (quatro) para 
a doença – no mês anterior o município 
registrou 524 casos e dez óbitos.

fotos: Glaucia Paulino



Jornal Gazeta de Guararema, 21 de Agosto  de 202112

ANUNCIE NO JORNAL QUE DÁ RESULTADOS

L4693 4771 - 4693 56 00 - 97217 0673

site: www.gazetadeguararema.com.br


