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POPULAÇÃO:

Guarararema tem 30.465

h a b i t a n t e s , d i z I BG E
Os 11 municípios que compõem
a região do Alto Tietê (incluindo
Santa Branca) possuem uma
população de 1.702.948 habitantes, segundo a mais recente estimativa, divulgada nesta
sexta-feira (27), pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Diário Oficial
da União. Guararema chegou a
30.465 habitantes, superando os
30.136, contabilizados em 2020,
um aumento de 329 moradores.
De acordo com os dados, que
têm como referência o dia 1º
de julho, o País já conta com
mais de 213 milhões de habitantes, quantidade superior
aos 211 milhões registrados em
2020. O número atualizado é de
213.317.639 de habitantes.
Participante do Consórcio de De-

senvolvimento dos Municípios do
Alto Tietê - o Condemat, Guarulhos conta hoje com 1.404.694
habitantes. Já são São Paulo
soma 12.396.372 moradores.
No Alto Tietê, Mogi das Cruzes
é a cidade mais populosa, com
455.587 habitantes, seguida por
Itaquaquecetuba, com 379.082
e Suzano, com 303.397.
Na sequência aparecem Ferraz
de Vasconcelos, com 198.661
moradores, à frente de Poá,
que chegou a surpreendentes
119.221.
A partir daí, todos os demais municípios estão abaixo da casa
dos cem mil habitantes. Arujá
aparece com 92.453 e, logo
atrás, Santa Isabel, com 58.529,
seguida da Biritiba Mirim, com
33.265 moradores e Guararema,

com 30.465.
Os dois menores municípios em
termos populacionais são Salesópolis, com 17.363 habitantes e
Santa Branca, com 14.925

Foto: arquivo . Quinzinho

A POPULAÇÃO ATUAL DO
ALTO TIETÊ
Mogi das Cruzes .........455.587
Itaquaquecetuba...........379.082
Suzano.......................... 303.397
Ferraz de Vasconcelos.198.661
Poá..................................119.221
Arujá................................92.453
Santa Isabel....................58.529
Biritiba Mirim.....................33.265
Guararema......................30.465
Salesopolis.......................17.363
Santa Branca...................14.925
Total.............................1.702.948

Locomotiva Maria Fumaça (353) é
retirada dos trilhos para manuntenção
O passeio de trem está sendo realizado por uma Locomotiva à Diesel com a composição da Maria Fumaça
Fotos: Quinzinho

Os passeios turistic os estão sendo realizados pela Loc omotiva A zul
(continua na página 03)

à diesel

A Locomotiva Azul está realizando os passeios turisticos com a composição da Maria Fumaça.(353)
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >

HIPERTENSÃO ARTERIAL x EXERCÍCIOS x DIABETES
José Marcos - Educador

Conhecida como inimigo silencioso, a hipertensão não apresenta sintomas. Somente quando existe um aumento súbito da
pressão arterial (crise hipertensiva), que podem surgir sintomas
que vão desde tonturas e cefaleia,
e pode chegar aos mais graves
e acometer o sistema cardiocirculatório como o infarto agudo
do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal,
entre outros. Dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão

(SBH) revelam que a pressão
arterial elevada já atinge 30%
da população adulta brasileira
e está presente em mais de 50%
das pessoas na terceira idade.
Apesar de ainda não ter cura, a
pressão alta pode ser controlada
e evitada mantendo-se um estilo
de vida saudável e, em muitos
casos, a associação de medicamentos específicos que reduzem
a pressão arterial. De acordo com
o cardiologista e especialista em
hipertensão do HCor (Hospital
do Coração), Dr. Celso Amodeo,
a dieta com baixo teor de sal e
exercícios físicos são fortes aliados para controlar a pressão. A
pressão arterial é a força com que
o sangue é impulsionado contra
as paredes das artérias. Ela pode

aumentar ou baixar dependendo
da idade, condições do coração,
emoção, atividade e medicamentos. Pressão alta no consultório,
não quer dizer que uma pessoa
seja hipertensa. É necessário
analisar o comportamento da
pressão arterial fora do consultório através da medida residencial
da pressão ou por meio do exame
chamado MAPA (Medida Ambulatorial da Pressão Arterial) no
qual pode-se ter informação da
pressão arterial durante o sono e
ao despertar. Quando a pressão
arterial ultrapassa de forma consistente os 140/90 mmHg, considera-se pressão arterial alta.
Neste caso, um dos aliados, além
do controle com medicamentos
e ter uma alimentação saudável,

é se exercitar para o auxílio no
controle da pressão arterial. O
diabetes pode causar instalação
de um quadro de hipertensão,
já que a resistência à insulina
dificulta o acesso das células à
glicose circulante. Isso deixa o
sangue com níveis maiores de
açúcar, o que contribui para o
enrijecimento das artérias e o
aumento da pressão. Segundo
pesquisas, a prevalência de hipertensão em indivíduos com
diabetes tipo 2 é duas vezes

maior que numa população de
não-diabéticos. Outro risco para
o paciente com diabetes é sua
maior propensão a desenvolver
problemas renais. O mau funcionamento dos rins prejudica
a eliminação de sal e água pela
urina e o aumento destas substâncias na circulação pode elevar
a pressão arterial. Os diabéticos
também sofrem com a oxidação
mais rápida dos vasos sanguíneos pelo excesso de açúcar no
sangue. Esta oxidação pode ser

o primeiro estágio do processo
de entupimento de uma artéria.
A adoção de um estilo de vida
saudável e ativo é fundamental
para controlar a pressão arterial
e a glicemia. A caminhada, corrida, natação, exercícios aeróbicos, alongamentos, bicicleta
e hidroginástica são indicados
para contribuir na redução da
pressão sanguínea exercida sobre
os vasos sanguíneos e no controle da glicemia.

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

Pensão por Mor te (par te 1) Prefeitura de Guararema realiza limpeza e

Advogado Dr. Orestes Nicolini Netto

Requisitos necessários para
que seja concedida a pensão
por morte:
Morte do segurado
A qualidade de segurado do
falecido, quando do óbito
A qualidade de dependentes
que possam receber a pensão
por morte.
A lei considera como dependes do segurado:
Os dependentes dividem-se
em classes preferenciais de

recebimento.
Classe 1
Cônjuge,
Companheiro (a) na união
estável
Filhos menores de 21 anos
(não emancipados).
Os filhos inválidos ou portadores de deficiência mental
ou intelectual
Portadores de deficiência grave também se encaixam nessa
categoria.

Os enteados e menores de
idades sob tutela (tutela judicial) se equiparam aos filhos
mediante declaração de óbito,
desde que dependentes economicamente do falecido.
Classe 2
Pais da pessoa falecida. Os
pais devem comprovar a dependência econômica em relação ao filho para receber a
pensão por morte.
Classe 3
Irmão não emancipado do falecido. de qualquer condição,
menos de 21 anos, inválido,
portador de deficiência mental
ou intelectual. Deve-se comprovar a relação de dependência econômica.
Valor do Benefício após reforma
Após a Reforma da Previdência de (13 de novembro de
2019), o segurado que já era
aposentado quando faleceu,
o valor da pensão por morte
será de 50% (cinquenta por
cento) do valor da aposentadoria, acrescido de 10% (dez
por cento) por dependente,
chegando ao máximo de 100%
(cem por cento).
Contato: 4693-1046
Dr. Orestes Nicolini Netto

retirada de sedimentos do Ribeirão Ipiranga

Serviço realizado pela Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Planejamento Urbano
e Serviços Públicos teve início em 19 de agosto e foi concluído na última terça-feira (24/08)

A Prefeitura Municipal de
Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Obras,
Meio Ambiente, Planejamento
Urbano e Serviços Públicos,
deu início na última quinta-feira (26/08) a limpeza e retirada de sedimentos do córrego
localizado no bairro Ipiranga,
conhecido como Ribeirão Ipiranga.
A limpeza foi executada em

aproximadamente 1,4 quilômetro de extensão do córrego,
desde a altura equivalente a
Rua Vereador Mitsuake Anan,
até a sua foz no Rio Paraíba
do Sul.
Para este procedimento, foram
utilizados uma retroescavadeira e uma escavadeira, com
o auxílio de caminhões basculantes para a retirada dos
sedimentos, bem como de co-

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

laboradores para a execução
das manutenções (raspagem)
Tais manutenções, que se estenderam até esta terça-feira
(31/08) são executadas periodicamente como rotina e são
de extrema importância no
processo de escoamento da
água, facilitando a sua passagem e diminuindo a incidência de enchentes e inundações.
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Locomotiva 353 é retirada
dos trilhos para manutenção
Os passeios turisticos estão sendo realizados por uma Locomotiva Azul à diesel com a composição da Maria Fumaça

Os passeios turisticos estão sendo realizado pela Locomotiva Azul à diesel (acima)
A locomotiva denominada de “Velha Senhora” está fora de circulação, substituída por uma máquina
movida a óleo diesel, sem os mesmos atributos de sua antecessora
no trabalho Após meses parado por
motivo da Covid 19, o Trem de Guararema voltou aos trilhos no mês
de Julho, atendendo as normas de
segurança e as orientações da OMS,
ANVISA, ANTT e Prefeitura de
Guararema, o qual já foi aprovado
pelas autoridades competentes.
O Jornal Gazeta de Guararema, observou que trem turistico retornou,
mais sem os mesmos atributos de
sua antecessora 353 (Maria Fumaça
de Guararema), os turistas e guararemenses pergunta: quando volta a
“Velha Senhora (353)”?
tradicional Locomotiva fabricada
em 1927 e reformada para ser usada e realizar passeio turístico até
Luiz Carlos, os passeios turísticos
continuan sendo realizados por uma
Locomotiva azul diesel com a composição da Maria Fumaça.
A Reportagem do Jornal Gazeta de
Guararema entrou em contato com
o Sr. Bruno Sanches presidente nacional da Associação Brasileira de
Preservação Ferroviária (ABPF),
ele nos confirmou que realmente a
velha Maria Fumaça 353 está parada para manutenção na Cidade de
Cruzeiro, e não tem previsão para
retornar aos trilhos de Guararema.
O passeio do Trem de Guararema,

tem a duração de duas horas, que
inclui todo o trajeto de Guararema
a Luís Carlos, parada na vila para
visitação e retorno a Guararema.
A locomotiva diesel está funcionando com capacidade reduzida,
para favorecer o espaçamento entre
os passageiros; “toda a equipe está
trabalhando com máscaras, com higienização das mãos com álcool em
gel bem como todos tem suas temperaturas corporais aferidas duas
vezes ao dia. Todos os carros são
rigorosamente higienizados antes
de cada passeio”.
“O visitante ao chegar na estação,
também tem a temperatura corporal
aferida e deve higienizar as mãos
com álcool em gel, além de manter
o distanciamento dos demais visitantes e de nossos colaboradores; o
uso da máscara é obrigatório durante
todo o período de permanência nas
estações e no trem”.
“Vamos torcer que no trajeto entre Guararema e a estação de Luís
Carlos volta logo a ser novamente
realizado pela Locomotiva de Guararema 353, mais conhecida como
a “Velha Senhora”, que muito vem
contribuindo para o desenvolvimento da cidade de Guararema”.
A comunidade de Guararema está
preocupada com a Locomotiva 353
de Guararema que está fora de circulação para manutenção e esperam

que ela não fica no esquecimento
das autoridades de Guararema, que
cobrem providência do Sr. Bruno
Sanches presidente nacional da Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária (ABPF), para que a
Locomotiva 353 seja consertada e
volte fazendo os seus encantos nos
trilhos de Guararema

A tradicional Locomotiva Maria Fumaça 353 de Guararema, está fora de circulação e foi levada no
inicio desta semana para fazer manuntençao em Cruzeiro e não tem previsão para retornar ao trilhos

É bom lembrar que a Locomotiva
353 fabricada em 1927 foi completamente restaurada para rodar em
Guararema, percorre a estação Central e Luís Carlos, em um trecho de
aproximadamente 5,5 quilômetros.
A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) é responsável pela operação e manutenção
do serviço turístico da locomotiva.
As viagens do Trem de Guararema
ocorrem aos sábados, domingos e
feriados com a partida da estação
central de Guararema e retorno a
mesma nos seguintes horários: partida às 10:00hs, com retorno central
às 12:00 hs
Partida às 14:30hs, com retorno a
estação central às 16:30hs
Obs. O horário da tarde no domingo
é sujeito a confirmação .
A programação para os feriados
é divulgada em data próxima aos
mesmos.
Telefones: (11) 4695-3765, (11) 46953782 e 97363-6405- whatsapp

A Locomotiva Azul está realizando os passeios turisticos com a composição da Maria Fumaça (353)
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Horóscopo
Por: Omar Cardoso
Para o dia 05 de Setembro de 2021
ÁRIES - A lua na posição em que está vai estimulá-lo ainda mais. Dê assim, vazão ao seu
otimismo. Tome as iniciativas que julgar indispensáveis. Evite qualquer inconveniência.
TOURO - Deverá evitar discussão, atritos e disputas com autoridades, com pessoas de boa disposição e com seus inimigos declarados e rivais. Por outro lado,
esta fase promete êxito em novas associações e no trabalho.
GÊMEOS - Você tem inclinação para as pesquisas profundas, a medicina, a filosofia, a ciência. Procure convergir tudo isto para o terreno prático, sólido, rendoso.
Não fique no mundo dos sonhos. Seja sincero no amor.
CÂNCER - Período em que poderá fazer ou pedir empréstimos e assinar documentos, ações ou mesmo pedir aumento de vencimentos, que será muito bem sucedido.
A saúde estará boa e as chances de êxito amoroso e social.
LEÃO - Neste momento, você será beneficiado em questões comerciais e na solução
que deseja para um problema profissional. Por outro lado, procure não perder de vista
seus principais objetivos financeiros. Os meios de comunicações, transportes estão
favorecidos. Evite discussões.
VIRGEM - Momento em que deverá prestar mais atenção em tudo que fizer, pois está
predisposto a ter aborrecimentos e prejuízos de monta. Sua personalidade se exaltará,
bem como as chances de sucesso profissional. Boa saúde.
LIBRA - Notícias e novidades do seu interesse devem ser esperadas para o período.
Dia propício nas questões de dinheiro, inventário ou herança. Bons lucros através
de parentes ou propriedades agrícolas. Confie mais na pessoa amada.
ESCORPIÃO -- Momento que poderá beneficiá-lo nas questões pessoais, íntimas
e familiares. Pode demorar, mas conseguirá o que está pretendendo. Pense mais
em seu lar. Alguém conhecido poderá favorecê-lo nos negócios.
SAGITÁRIO - A influência astral lhe propicia bom contato com os pais, filhos,
parentes e com pessoas de sua estima. Procure também, levar a paz aos mais
necessitados, lhes transmitindo mais otimismo e confiança.
CAPRICÓRNIO -- Não faça modificações repentinas, antes de uma análise prévia.
Por outro lado, o fluxo é dos melhores para trabalhar em prol de sua ascensão profissional, material e social. Será correspondido plenamente na vida amorosa e familiar.

AQUÁRIO - - Se você realizou um negócio ousado nos últimos dias, terá possibilidades de ouvir elogios e conquistar amigos influentes. Semana indicada para
iniciar viagens longas. Cuidado com a paixão.
PEIXES - Não se preocupe com o que possa acontecer e nem se deixe levar pelas
más impressões ou ideias negativas. Lembre-se que tudo passa. Tanto a dor quanto
a alegria, o fracasso e a derrota.

Escritório Síntese
Contabilidade
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária,
Dep. pessoal, Imposto de Renda, diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente de profissionais
pronta para assessorar a sua Empresa.
Faça uma visita e conprove! . Rua Barão de Jaceguai, 627 Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200
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Escola da Natureza Francisca Lerário completa dois anos
de funcionamento integrando Educação e Meio Ambiente
Desde a inauguração, inúmeras pessoas puderam se aproximar deste ambiente e compreender a força e potencial que a unidade possui
A Escola da Natureza Francisca Lerario completou, em agosto, dois
anos de funcionamento, aproximando a população de Guararema, em
especial as crianças, a duas importantes áreas do desenvolvimento social: a educação e o meio ambiente.
Desde a inauguração, inúmeras pessoas puderam conhecer este espaço
e compreender a força e potencial
que possui.
A escola, que nasceu com o importante legado de promover, além da
educação ambiental, um resgate
da conexão do ser humano com a
natureza, por meio de vivências
lúdicas, e da percepção da capacidade transformadora da natureza no
íntimo de cada um, comemora dois
anos de progressivo crescimento e
amadurecimento.
“Desde a sua implantação, a Escola
da Natureza Francisca Lerario vem
cumprindo, com êxito, a meta de
integrar educação e meio ambiente,
tanto para crianças como para profissionais da Secretaria Municipal
de Educação”, explica a secretária
municipal e Educação, Clara Assumpção Eroles Freire Nunes. “Para
o futuro, o intuito é potencializar
ainda mais os trabalhos realizados
no local e mostrar para mais pessoas
os valores de transformação que o

espaço propõe”, completa.
Agrofloresta
Neste último ano, os espaços educadores foram aprimorados e receberam um modelo de Agrofloresta
em uma área próxima ao pomar. O
Sistema Agroflorestal (SAF), em
linhas gerais, imita o que normalmente a natureza se encarrega de
fazer: diferentes tipos de plantas
cultivadas em um mesmo local cooperam entre si, afastando pragas e

doenças, mantendo o solo sempre
rico em matéria orgânica advinda
da própria vida vegetal presente no
local em um ciclo harmônico, que
garante sua existência e constante
renovação.
Na escola, compõem o modelo
culturas de milho, bananeiras, ipês
roxos, uvaias, grumixamas, amoreira, entre outras espécies, uma
diversidade que, no espaço de tempo
necessário, começarão a produzir.
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Colunista Social

Colunista Social

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

No dia 07/08 na Igreja Matriz, Padre Ubirajara celebrou o enlace matrimonial do simpático casal Mariana e Wallace. Os noivos agradeceram a presença dos convidados que
compartilharam de um momento tão esperado e especial. Desejamos que o Senhor esteja para sempre entre vocês, abençoando essa união e fortalecendo a família. Felicidades!
Fotos: Rita Tavares

Os noivos ladeados pelos queridos padrinhos.

A felicidade dos noivos deixou o cenário ainda mais bonito.

Padre Ubirajara felicita os noivos Mariana e Wallace

A produção da noiva ficou por conta do conceituado
cabeleireiro Paulo Vieira. Mar iana f icou delicada,
romântica e linda!

O noivo Wallace e sua mãe Silvia

A avó da noiva Maria Inês.

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

Quem passou pela agência SICREDI de Guararema na última segunda feira (30/08) para realizar suas atividades
financeiras do dia a dia, foi recepcionado com bolo e fotos em comemoração ao aniversário de 40 anos da cooperativa SICREDI PROGRESSO PR/SP filiada ao Sistema Sicredi, que há mais de 118 anos oferece um modelo de
negócio que constrói uma cadeia de valor que beneficia o associado, a cooperativa e a comunidade local. Parabéns!

Célio da Cruz Mariano acompanhado dos gerentes Rogério
e Francisco

Equipe do Sicredi de Guararema sempre pronta para oferecer um atendimento focado nas relações humanas e
no desenvolvimento local

Marlon Rodrigues do Nascimento e Gracieli Medin

Empresário Luís Gustavo Bennaton Usier e Gracieli Medin

Empresária Joselandia de Lima Rocha (Dinha) e Gracieli Medin

Romeu Ramos de Menezes, gerente da Rede Graal Market
e Gracieli Medin

Gracieli Medin e Marilda Duccini, diretora do Colégio
São Francisco

O gerente de negócios Francisco recepcionou os associados
Eduardo Aparecido Moreira Franco e sua esposa Juliana
Pereira de Souza Franco
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Guararema zera internações por
Covid-19 há mais de uma semana

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, a última internação pela doença ocorreu em 24 de agosto
Guararema não registrou nenhuma internação por Covid-19 nos
últimos 09 dias. O levantamento
passado pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que o último
paciente internado teve alta da
Santa Casa de Guararema em
25 de agosto.
A cidade já havia apresentado
em julho queda de 43,3% nas
internações de Covid-19 na
comparação com o mês anterior.
Além do índice positivo referente às internações, o município
também contou, na oportunidade, com queda de 42% na quan-

tidade de casos diagnosticados
para a doença e redução de 60%
nos óbitos, também na comparação entre os meses.
Em junho, Guararema registrou
seis internações diárias, em
média, ao passo que em julho,
quando a vacinação contra a Covid-19 já havia chego a 19,1 mil
moradores, a média foi de 3,4.
Diretamente relacionada com a
baixa nas internações por Covid-19, recentemente, o município ultrapassou a marca de 80%
da população, de todas as idades,
vacinada contra o coronavírus.

Isso significa que a cada dez
guararemenses de qualquer idade, oito já receberam ao menos
uma dose do imunizante contra
a doença. Os dados foram revelados pela Secretaria Municipal
de Saúde.
Com o fechamento do balanço da
vacinação de desta quinta-feira
(02/09), o município chegou a
24.693 pessoas que receberam ao
menos uma dose da vacina, mais
de 80% do total da população
estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) – 30.136.

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 GUARACOSTURACRIATIVA CONFECÇÃO DE ARTESANATO E COSTURA
a comparecerem no dia 15 de setembro de 2021, às 08:00horas, à
Av. Libor Antônio Amaro, n° 336, 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, 03/09/2021
Comissão de Constituição
Leonarda Kene de Melo

“Necessário manter os cuidados”
De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde, apesar dos
índices satisfatórios, ainda não
é momento de baixar a guarda
contra a Covid-19. “O uso das
máscaras, do álcool em gel e o
distanciamento social continuam
sendo imprescindíveis para a manutenção destes índices”, explica
a secretária municipal de Saúde,
Adriana Martins.

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

Escritório Síntese Contabilidade
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, Imposto de
Renda, diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente de profissionais pronta para assessorar a sua Empresa, faça uma visita e conprove! . Rua
Barão de Jaceguai, nº 627- Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200
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Fundo Social de Solidariedade de Guararema encerra Campanha
Inverno Solidário 2021 com doação de 550 cobertores
Doações puderam ser feitas na sede do Fundo Social, no Paço Municipal e em outros diversos pontos de arrecadação
sucesso”, disse o prefeito Zé.

O Fundo Social de Solidariedade de Guararema encerrou
nesta no dia 31/08 a Campanha Inverno Solidário 2021. O
balanço divulgado pelo setor
aponta que 550 cobertores novos
foram doados para famílias em
vulnerabilidade social ao longo
da vigência da campanha.
Com o intuito de reduzir as

possibilidades de contágio pelo
novo coronavírus, a campanha
deste ano recebeu apenas cobertores novos. As doações
puderam ser feitas na sede do
Fundo Social, no Paço Municipal e em outros diversos pontos
de arrecadação espalhados pelo
município.
Nas redes sociais, o prefeito Zé

agradeceu as doações e reforçou
a importância da contribuição
da população na ação. “A Campanha Inverno Solidário 2021
fez muita diferença para as
pessoas vulneráveis de Guararema durante o inverno, estamos muito gratos com todas as
pessoas que fizeram com que a
campanha deste ano fosse um

Sobre a campanha
A Campanha Inverno Solidário 2021 em Guararema foi uma
iniciativa do Fundo Social de
Solidariedade do município para
auxiliar pessoas em situação de
vulnerabilidade a enfrentar os
períodos de frio.
Durante a campanha, o recolhimento dos cobertores novos
ocorreu pela disponibilização
de caixas em estabelecimentos
parceiros da ação social. Ao
todo foram recolhidos 413 cobertores novos, encaminhados
pela população.
“Quero agradecer em nome do
Fundo Social de Guararema e de
todas as pessoas que receberam
os cobertores novos a todos que
colaboraram e fizeram com que
a campanha alcançasse esses
números significativos”, afirma
a presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Carmem Rosana.
(na foto ao lado)“Ficamos muitos contentes com o resultado
e com a certeza de que a união
e a solidariedade transformam
vidas”, completa.

Crédito Consignado
Servidores Públicos da Prefeitura e da
Câmara de Vereadores de Guararema.
Somos o Sicredi e temos as melhores soluções
financeiras para tirar seus planos do papel. Conte
com o nosso Crédito Consignado.

Taxas a
partir de

0,86%

ao mês

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

sicrediprogresso.com.br
SAC 0800 724 7220

Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.
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EDP realiza mutirão de melhorias técnicas em Guararema beneficiando 2.430 clientes
Ação aconteceu no dia 24/08 nos bairros Itaoca e Itapema

No decorrer do dia 24/08, a EDP,
distribuidora de energia de Guararema, realiza um mutirão de
melhorias técnicas, beneficiando
2.430 clientes, entre residências,
comércios e indústrias. As ações
estão sendo feitas nos bairros Itaoca e Itapema, visando potencializar a manutenção preventiva
realizada de forma contínua
pela companhia, para aprimo-

rar a qualidade e segurança do
fornecimento de energia elétrica
ao município.
Os serviços foram previamente
mapeados por meio de inspeções
detalhadas e as equipes de campo da EDP estão atuando hoje em
várias frentes de trabalho, com
serviços de podas de árvores que
estão oferecendo risco de contato
com a rede elétrica, instalação

de equipamentos (espaçadores)
para maior proteção do sistema
ao impacto de vegetação e substituição preventiva de cruzetas e
outros componentes.
Vale destacar que os trabalhos do
mutirão estão sendo realizados
em regime “linha viva”, sem a

necessidade do desligamento da
energia aos clientes e que os serviços de poda da EDP seguem regras técnicas e de meio ambiente
para assegurar a harmonia da
vegetação com a rede de energia.
Em fevereiro, a Distribuidora
realizou mutirão em parte do

bairro Itapeti, estrada do Rio
Comprido e Salto do Itapeti e
em abril, a ação foi realizada na
região do Vale dos Eucaliptos
II, Itapema II, Itapeti e Centro.
Em junho, outra iniciativa beneficiou clientes dos bairros Chácara Guanabara, Jardim Luiza

e Jardim Dulce. Estas regiões
em que acontecem os mutirões
tem a característica de árvores
de grande porte, o que aumenta
a possibilidade de impacto ao sistema de distribuição de energia,
principalmente em dias de clima
atípico, com ventos e chuvas.
Fonte: EDP

Saúde, sorriso e bem-estar!
A combinação perfeita para sua vida saudável.

Medicina
Cardiologia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Clínico Geral
Dermatologia
Endocrinologia
Fisioterapia/
Acupuntura
Fisiote
Fonoaudiologia
Ginecologia e Obstetrícia
Nutricionista
Ortopedia e Traumologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia
Psiquiatria
Urologia

Odontologia

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

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

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

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

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

@unnaexcelenciaemsaude
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Associação Comercial de Guararema promoveu com
sucesso 1º Fórum dos Comerciantes do Município
O evento aconteceu no dia
31/08, nas dependências da
Estação Literária e contou
com a presença do VicePrefeito Odvane Rodrigues,
do Secretário de Emprego e
Desenvolvimento Econômico
Marlon Rodrigues do Nascimento, vereadores e diversos
comerciantes e empresários.
A abertura dos trabalhos foi
realizado pelo presidente da
Associação Comercial Silvio
Nunes, durante a conferência
os comerciantes e empresários
se apresentaram e fizeram
sugestões de ideias para a
retomada pós Covid – 19.
Comerciantes e Empresários
durante o evento se consentraram ouvindo as palestras,
observarão o Espaço de negóciose Painéis.
O Secretário de Emprego e

Desenvolvimento Econômico
Marlon Rodrigues do Nascimento também participou de
temas abordados como conexão entre os empresários,
visando construir uma rede
sólida de negócios do comércio e segmentos como Cidade
Natal 2021, organização dos
comerciantes para realização
do evento em 2022, em grande
estilo, falou também de futuros projetos e o incrementacão
do comércio do município
O objetivo do 1º Fórum dos
Comerciantes de Guararema,
foi para reunir os Associados
e parceiros da Associação
Comercial, (Comerciantes,
prestadores de serviços e
profissionais liberais), para
discutir ideias para retomada
pós Covid – 19, com intuito de
turbinar o turismo e comér-

cios de Guararema em todos
os segmentos.
No final do evento o Presidente Silvio Nunes, agradeceu a
presença de todos.
Confira como está formada a
Diretoria da Associação
Comercial de Guararema
para o biênio 2021/2022.
Presidente - Silvio Nunes,
vice-presidente - Renato
Condesso - diretor jurídico e
SCPC - Fernando Freire - diretor financeiro e administrativo - Pedro Lourenço - diretor secretário - Sheila Carasi
- diretor social e de eventos
- Fausto Castelan - diretor
rural e agropecuário - Roseli
Liessi - diretor de empreendedorismo - Antônio Marcos diretor de marketing - Regiane
Ferreira - diretor de turismo
e Marcelo Minestroni .
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