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Cerca de 23,8 milhões investidos na
Obra do Hospital de Guararema com UTI

Está previsto a finalização das obras para final de 2022 e início dos atendimentos em 2023
Fotos: Quinzinho

Foto divulgação - PG

O Jornal Gazeta de Guararema, depois de meses de
espera, obteve a autorização da Prefeitura Municipal
de Guararema para produzir
novas imagens das obras de
construção do Hospital Municipal de Guararema com UTI.
A obra teve início em junho de
2020, e está sendo construído
em um terreno com 16.307,85
m², sendo que a unidade terá
5.570 m² de área construída.

Pandemia

Durante a pandemia de Covid-19, as obras de construção do Hospital Municipal de
Guararema foram realizadas
em ritmo reduzido, especialmente entre o período de 2020
e agosto de 2021, devido ao
revezamento de equipes que
atuavam no local.

Investimento

Entre parte do valor do convênio federal e contrapartidas
municipais (incluindo os rea-

justes necessários por conta
da pandemia da Covid-19),
já foram investidos cerca de
23,8 milhões na construção
do Hospital Municipal de Guararema com UTI, que servirá
de referência para toda a região, devido sua capacidade
de atendimento e os serviços
disponibilizados.
Segundo o planejamento
realizado pela Prefeitura de
Guararema, a finalização das
obras está prevista para o final
de 2022 e início dos atendimentos em 2023.
O Hospital Municipal contará
com diversos serviços como
Pronto Atendimento (com sala
de urgência), 10 UTIs adulto,
que abrangerá atendimento
médico de urgência e emergência de alta, média e baixa
complexidade, internações
terapêuticas e programas de
medicina preventiva.
Contará também com leitos de
internação de pré-parto, maFoto divulgação - PG

ternidade, pediatria, quartos
masculinos e femininos e de
isolamento, salas de cirurgia
grande e média.
Os pacientes terão atendimentos nas especialidades
de Gastroenterologia, Proctologia, Vascular, Cardíaca,
Pediátrica, Plástica, Bucomaxilofacil, Obstetrícia, Anestesia, Endocronologia, Cabeça
e Pescoço.
A construção do Hospital Municipal com UTI é a maior obra
pública da história de Guararema com um investimento,
até o momento, de R$ 23,8
milhões, sendo R$10 milhões
destinados pelo deputado federal Marcio Alvino.

Mais recursos

Semanalmente o Prefeito
José Luiz Eroles Freire (Zé)
realiza visitas técnicas na
obra e recentemente junto
com os deputados Marcio
Alvino (Federal) e André do
Prado (Estadual), estiveram
visitando as obras do Hospital
Municipal de Guararema com
UTI, e verificaram que estão
adiantadas e necessitando de
mais recursos. Para isso, os
deputados estão agendando
mais reuniões em Brasília,
junto ao Ministério da Saúde
e na Secretaria de Governo da
Presidência da República, visando obterem mais recursos
para área da saúde municipal.
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >
FORTALECIMENTO PAR A A COLUNA VERTEBR AL

José Marcos - Educador

Estudos epidemiológicos demonstram que cerca de 50%
a 90% de indivíduos adultos
apresentam quadros de dor
na coluna vertebral em especial na região lombar (lombalgia) em algum momento
de suas vidas, sendo a principal causa de incapacidade
em sujeitos com menos de
45 anos de idade. As lesões
degenerativas da coluna vertebral são uma disfunção de
relevância socioeconômica,
pois apresentam alto índice

de incapacidade em pessoas economicamente ativas.
Estudos que acompanharam sujeitos com lombalgia
durante seis meses a dois
anos demonstraram que
40% a 44% apresentam
cronificação da dor e que
1% a 3% requer tratamento operatório. As lesões
degenerativas da coluna
vertebral mais comumente
diagnosticadas são hérnias
discais, espondilolistese, estenose do canal raquidiano,
instabilidades definidas, artrose e fraturas vertebrais.
A prática de exercícios físicos aeróbios, exercícios de
alongamento e os de for-

talecimento muscular são
comprovadamente eficazes
como forma terapêutica e
de reabilitação física e funcional da coluna vertebral.
As disfunções da coluna
vertebral são responsáveis
por alterações em sua estrutura e função, comumente
associadas com quadro de
dor predominantemente na
região lombar. O profissional
de educação física rotineiramente se depara no seu
ambiente profissional com
indivíduos com disfunções
da coluna vertebral, necessitando dessa forma estar
preparado para a prescrição de exercícios seguros

Horóscopo
Por: Omar Cardoso
PARA O DIA 27 de Fevereiro de 2022
ÁRIES -Período em que terá muito sucesso ao tratar com autoridades civis e na solução
de seus problemas profissionais, financeiros e pessoais. Fará poucas amizades, mas será
bem sucedido. Uma pessoa muito persuasiva conseguirá convencê-lo a fazer o que não
estava pretendendo.
TOURO -Influência astral benéfica para você. Terá paz no setor amoroso, a ajuda dos amigos,
parentes e religiosos para elevar seu estado de espírito e de inteligência. Ótimo aos negócios e
aos jogos, sorteios e loterias. Tantas são as suas atitudes que poderiam dar certo na atualidade
que pode acabar perdendo-se na dúvida.

GÊMEOS - Hoje, procure desenvolver as suas atividades normais com maior cuidado.
Bom dia para se destacar intelectualmente sobre pessoas que estão próximas de você.
Continue acreditando em você, assim tudo ficará mais fácil. Procure trabalhar em conjunto
com outras pessoas que tudo correrá bem e as tarefas serão terminadas mais depressa.

CÂNCER - Para tirar algum proveito deste dia, será necessário usar toda a sua
habilidade profissional e comercial. Todavia, procure se precaver contra injúrias e
acidentes e não se deixe influenciar por pessoas muito falantes.

LEÃO -- A sua promoção e elevação social, poderá ser efetivada Cuide da saúde. Não abuse
da velocidade, se dirigir. Não discuta. No amor, procure controlar a sua impulsividade, pense
mais antes de falar, assim, você não magoará a pessoa que ama.

e efetivos nesse público. As
afecções da coluna vertebral
atingem proporções epidêmicas e preocupantes na
sociedade, destacando as
lesões da coluna lombar. A
atividade física representa
um papel de grande relevância na recuperação física estrutural e funcional
em indivíduos acometidos
por lesões degenerativas da
coluna vertebral. Os objetivos primários referentes ao

exercício para essas pessoas consistem em restaurar a
amplitude dos movimentos
sem dor, restauração da
força muscular localizada e
periférica (membros superiores e inferiores), resistência
e coordenação neuromuscular e retorno às atividades
normais. A modalidade de
exercício físico, assim como
a freqüência e intensidade
com o qual o mesmo é praticado podem ser determinan-

tes para o desenvolvimento
ou agravamento de lesões
da coluna vertebral. AUAs
atividades físicas aeróbias,
de fortalecimento muscular e
de flexibilidade são componentes essenciais e comprovadamente eficazes no programa físico de indivíduos
com lesões degenerativas
da coluna vertebral, quando prescritos e realizados
adequadamente.

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

VIRGEM-Período propício para tratar de assuntos importantes com autoridades civis e militares. Evite, porém assinar documentos que possam com prometê-lo, os atritos com filhos
ou pais e as pessoas que dizem ser amigas.

LIBRA -- Vizinhos ou parentes muito chegados procurarão ter questões com você
neste dia, não dê, portanto, motivos para isso. A influência também não e propícia
ao amor. Excelente, contudo para o trabalho. Durante o período você poderá perceber a intensificação nos contatos com pessoas do sexo oposto.
ESCORPIÃO - Notáveis probabilidades de sucesso em questões relacionadas
com vocação, ciência, concurso, testes, aumento de vencimentos e rendimento. O
contato com vizinhos lhe será útil. Pretende-se uma função pública este é o período
aconselhável para consegui-lo.
SAGITÁRIO -- Lute com tenacidade e perseverança, por tudo que pretenda realizar
hoje, pois, esforçando-se, conseguirá resultados surpreendentes. Sua capacidade
pessoal será reconhecida e recomendada por alguém. Se não fizer esforços no
sentido de vencer a sua impulsividade, você poderá ficar com saldo negativo em
relação às pessoas que o amam.
CAPRICÓRNIO - Você poderá ter algumas decepções, neste dia. Procure envolver-se
mais na sua atividade profissional. As suas chances de sucesso social e para o amor,
estão restritas. Certos momentos de iluminação neste dia farão você perceber que a sua
vida está se dirigindo a um rumo que não lhe agrada em nada.
AQUÁRIO -Temperamento generoso e cordial tornando-o o centro das atenções.
Grande felicidade matrimonial. Pratique algum esporte moderado. Não descuide da
saúde. Ainda a tempo de rever tudo e encaixar as coisas nos seus devidos lugares.
Peixe- - Melhores e mais propícias influências se apresentarão hoje para você. Saiba
tirar proveito das mesmas que seu êxito será maior do que ainda espera. Aproveite, pois
o fluxo da fase astral o incentiva. Leve mais em consideração a pessoa amada. Observe
as suas palavras, evitando atritos e discussões provocadas pela sua incompreensão.
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Educação de Guararema reforça obrigatoriedade
de matrícula de crianças a partir de 4 anos
Crianças que completam 4 anos até 31 de março do ano vigente devem ser matriculadas, seja na Rede Pública ou Privada de Ensino
A Educação Básica no Brasil

é obrigatória dos 4 aos 17
anos de idade, de acordo
com a Constituição Federal.
Mais do que o cumprimento
de um dispositivo legal, a matrícula de crianças a partir dos
4 anos representa o início do
ciclo educacional fundamental para o desenvolvimento de
habilidades e conhecimentos
importantes.
Em Guararema, todas as
crianças que completam 4
anos até 31 de março do ano
vigente devem ser matriculadas, seja na Rede Pública
ou Privada de Ensino. Para

isso, é dever do pai, mãe ou
responsável legal, procurar
a escola mais próxima à sua
casa para solicitar a matrícula
do aluno.
As escolas municipais, que
iniciaram as atividades em 9
de fevereiro, com 100% dos
alunos em atividade presencial, atendem crianças da
Educação Infantil (Creche
e Pré-Escola)até o Ensino
Fundamental I (anos Iniciais).
Guararema conta com uma
rede de ensino forte e reconhecida por sua excelência.
O município foi destaque
regional por conta de sua

Foto: divulgação - prefeitura

boa avaliação no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) sobre
o Ensino Fundamental, nos
anos iniciais. Com a nota 7,2
(IDEB 2019), a cidade figurou na primeira colocação
do ranking do Alto Tietê e do
Vale do Paraíba, além de ser
a segunda colocada de toda
a Grande São Paulo.
Para mais informações sobre
matrículas ou outras dúvidas,
entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação por meio dos telefones
4693-4141 ou 4693-4848.

Governo lança carteira nacional
de identidade com registro único

Documento terá CPF como número e contará com versão digital
Por Pedro Rafael Vilela Repórter da Agência Brasil
O governo federal anunciou
a criação da carteira nacional de identidade unificada
em todo o país. A medida
consta de decreto assinado na tarde do 23/02, pelo
presidente Jair Bolsonaro,
durante cerimônia no Palácio do Planalto.
O novo RG usará o número
do Cadastro Nacional de
Pessoa Física (CPF) como
identificação única dos cidadãos. A emissão da carteira
será gratuita, e os institutos
de identificação terão prazo
até 6 de março de 2023 para
se adequar à mudança. O
decreto entrará em vigor no
dia 1º de março.
Segundo o governo, os documentos continuarão sendo emitidos pelos órgãos
estaduais, como secretarias
de Segurança Pública, mas
terão o mesmo formato e padrão de emissão. Ao receber
o pedido do cidadão, os órgãos estaduais de registro
civil validarão a identificação
pela plataforma do governo

federal, o Gov.br. Além do
documento físico emitido em
papel, os cidadãos poderão
acessar a nova identidade
no formato digital.
“Gradativamente, deixaremos de ter uma carteira de
identidade para cada estado. São 26 estados e o Distrito Federal, cada um com
sua carteira. Isso vai acabar.
Haverá uma identificação
única do cidadão”, destacou
o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da
Presidência da República.
Segurança
O novo documento é considerado mais seguro porque permitirá a validação
eletrônica de sua autenticidade por QR Code, inclusive
offline.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson
Torres, lembrou que, da
forma como está hoje, os
cidadãos poderiam ter até
27 documentos de identidade com números diferentes
emitidos pelas unidades da
federação, o que facilitava a
prática de diversas fraudes

e crimes. “A gente avança
para um novo tempo de
controle, de seriedade e de
tranquilidade da população
brasileira”, afirmou.
Com a mudança, caso um
cidadão emita nova carteira
nacional de identidade em
uma unidade da federação
diferente, o documento já vai

contar como segunda via,
uma vez que estará vinculado ao número do CPF.
Caso a pessoa que solicita
a identidade não tenha ainda
o CPF, o órgão de identificação local faz de imediato a
inscrição dela, seguindo as
regras estabelecidas pela
Receita Federal.

Validade
Quando estiver disponível,
o novo RG, terá validade de
dez anos. Os documentos
atuais de cidadãos com idade até 60 anos serão aceitos
por até dez anos. Para os
maiores de 60 anos, o RG
antigo continuará valendo
por tempo indeterminado.

O governo também destacou
que a nova carteira nacional
de identidade passará a ser
documento de viagem, por
causa da inclusão do código no padrão internacional,
que pode ser lido por equipamento. Trata-se do código
MRZ, o mesmo usado em
passaportes.
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CAÇA-PALAVRA
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(?) kwon
do, luta de
origem
coreana

Anatomia
(abrev.)
Errar, em
inglês
Fragmento
de madeira, metal
ou pedra

Arredores
de uma
cidade
grande

(?) Jacobs,
estilista
dos EUA
Pará
(sigla)
Endoideceu
De, em
italiano

1.101, em
romanos
A cavidade
formada
por lábios,
língua,
gengivas,
palatos,
úvula, bochechas,
freios e
dentes

BANCO

Ar, em
inglês

Contraceptivo de
emergência
Costume;
mania
(?) gratia
artis: arte
pela arte
(lat.)
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ÁGUA de LASTRO é a água recolhida no mar e armazenada em tanques nos porões dos navios com o OBJETIVO de dar ESTABILIDADE às embarcações, quando estão navegando sem CARGA. Embora seja um fator de EQUILÍBRIO para o NAVIO
vazio, pois compensa a falta de PESO, é também uma
AMEAÇA ao sistema ECOLÓGICO, quando é despejada em ALTO-mar ou nos portos. Esse procedimento transfere organismos estranhos aos ecossistemas, gerando ameaças à SAÚDE humana, à BIODIVERSIDADE e às atividades pesqueiras. Os portos
são os pontos de descarga de maior RISCO
oferecido. Por ser um problema GLOBAL,
tem sido o tema mais importante nas discussões ambientais e motivo de preocupação de governos e entidades de PRESERVAÇÃO do meio AMBIENTE.

© Revistas COQUETEL

Camada da crosta "(?) Cantam Roberto
Carlos", álbum ao viterrestre rica em
silício e Cobrir de vo lançado Vigário; paalumínio escombros em 2009 dre-cura
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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2/di. 3/air — ars — err. 4/case — essa.

www.coquetel.com.br

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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Com cerca de 150 contratações mediadas em 2021, SAT informa
lista de serviços gratuitos disponibilizados a empresários.
Empresas têm diversas facilidades e opções para recrutar profissionais qualificados, sem custos ou intermediação de empresas de RH.
Ampliado em meados de 2021, o
Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT) se consolidou
como uma importante ferramenta
mediadora de oportunidades de
emprego em Guararema. Prova
disso é o bom desempenho do
serviço ao longo de 2021: cerca
de 150 contratações de profissionais por meio dos processos
seletivos realizados.
O resultado deste espaço desenvolvido para dar visibilidade às vagas de empregos em
Guararema é satisfatório tanto
para profissionais em busca de
recolocação no mercado de trabalho, quanto para empresas,
que contam com uma lista de
pessoas qualificadas para preencher as vagas.
Além do cadastro e anúncio
gratuito de vagas de emprego
– com toda confidencialidade
e discrição na divulgação – as
empresas também tem a opção
de recebimento de currículos
de candidatos já triados com o
perfil da sua vaga; espaço para
realização de entrevistas com
os candidatos disponibilizados;
agilidade no processo de triagem
e seleção, redução de custos
para as empresas pois dispensa a contratação de empresas
de RH, dentre outros benefícios.
“Estruturamos e ampliamos
nosso Serviço de Atendimento ao Trabalhador para ofertar

vagas para nossa população e
condições muito positivas para
as empresas e empresários que
estão buscando novos profissionais”, afirma o Prefeito Zé. “Por
meio da Secretaria Municipal
de Emprego e Desenvolvimento Econômico, nós temos uma
boa estrutura para preencher as
vagas que estão sendo abertas
no nosso município”, completa.
Outro número referente ao
SAT, em 2021, chama atenção:
o número de vagas de trabalho
abertas. Em 2021 mais de 400
oportunidades de trabalho foram disponibilizadas por meio
do serviço.
“O SAT é o lugar certo para sua
empresa encontrar o profissional
que procura de forma rápida, fácil e eficiente, zerando os custos
do processo de recrutamento e
seleção”, convoca o secretário
municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico, Odvane
Rodrigues. “Nos procure, entre
em contato com os colaboradores da Secretaria e conheça toda
a estrutura disponível”, completa.
As empresas interessadas em
anunciar suas vagas pelo SAT
podem entrar em contato pelos
telefones 4693-1717 e 4693-1432
ou comparecer na Secretaria de
Emprego e Desenvolvimento
Econômico de segunda a sexta-feira das 8 horas às 11h30 e
das 13 horas às 16h30.

foto: Tiago Morais

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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Colunista Social

SILENE

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano de vida bem vivido. Fazer aniversário é uma
dádiva, é simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes (segunda quinzena de fevereiro) 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!

Igor Ivan Delgado Monteiro Cabral (18/02)
Kauê Santos (15/02) e seu tio Paulo Araújo (16/02)

Maria Angélica Freire Paglia (21/02)

Maria de Lourdes Campos de Moraes (18/02)

Flávio Moreno (21/02)

Lourdes Lurdinha (22/02)
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OLIVEIRA

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

Paulo Roberto Leite de Campos (23/02)

Clóvis Marta Rafael (Cabelo) (23/02)

América Castrezana (22/02)

Marcelo Bezerra Leão (25/02)

Erci Cruz (25/02)

Paulo Amigo (28/02)
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Serviços essenciais serão mantidos durante
ponto facultativo de Carnaval em Guararema

Confira os detalhes do funcionamento dos serviços e atividades durante o período
segunda, terça e quarta-feira(28/02, 01/03 e 02/03) seguirão os horários similares
aos de sábado. As tabelas
horárias dos ônibus podem
ser conferidas no site da Prefeitura (guararema.sp.gov.br)
na aba Transporte Público.
Feiras
As feiras livres de Guararema terão seu funcionamento
normal durante o período do
feriado de Carnaval. A Feira
do Produtor Rural ocorre no
sábado (26/02) das 7 às 13
horas no Parque de Lazer
Profª. Deoclésia de Almeida
Mello; a Feira Livre do Jardim Dulce ocorre no domingo
(27/02) das 6 às 13 horas na
Praça André Luiz Fernandes
Cardoso; e a Feira Gastronômica e do Produtor Rural
Noturna ocorre na terça-feira
(01/03), das 17 às 22 horas
também no Parque de Lazer
Profª. Deoclésia de Almeida
Mello.
Coleta de lixo
A Coleta Comum de lixo permanecerá da mesma forma,
sem alterações no cronograma estipulado. O mesmo
acontece com a Coleta Seletiva de recicláveis.

Foto.arquivo. PMG

SÁBADO E DOMINGO

OFERTAS

Alcatra Miolo

Costelinha Suína

DE

Ofertas válida para os
dias 26 E 27/02/2022
Cerveja Original
lata 269ml

Kg

Cerveja Itaipava
Pilsen lata 350ml

2,45

2,78

2,58

unid.

CLUBE

43,90

DE

DESCONTOS

Margarina Qualy
500g Vita com sal

2,19
CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

Iogurte Nestlé
Morango
1,25kg

16,50
Kg

Energético
Big Thor 2L

Linguiça
Toscana
Sadia

16,98
Kg

Refri. Sukita
TubaÍna 2L

7,45

4,49

6,39

3,95

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

Mortadela Perdigão
Tradicional
100 gramas

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

Queijo Mussarela
Parlak Peça

1,49

Ofertas válida do 25/02 à 03/03/2022
ou enquanto durarem os estoques.
Salaminho Sadia
Fatiado 100g

Coxinha Empanada
Sadia 700g

9,98

13,20

7,77

10,80

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

Feijão Carioca
Tucumã
1kg

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

Açúcar reﬁnado
Caravelas 1kg

7,39

6,88
CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

Creme de avelã
Nutella 350g

3,75

Und.

Sabão em Pó Amacitel 1kg
2 Tipos

4,99

Und.

Empanado Seara Chikenitos
Supreme 300g

7,99

Und.

Café me Pó
Moka 500g

12,99
Und.

Batata McCain
ao Forno 600g

1,08
CLUBE

100g

DE

DESCONTOS

Água de Coco
OQ 1L

28,50
Kg

Arroz
Camil
5kg

12,30

11,89

18,50

9,70

8,99

17,50

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

Óleo Liza 900ml
Milho e Girassol

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

Macarrão
Dona Benta
(Menos Ninho)
500g

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

Molho Tomate
Quero 340g
Tradicional

14,50

13,98

2,99

1,55

12,50

12,59

2,65

1,29

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

Sabonete Palmolive
Naturals 85g

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

Antisséptico Bucal
Listerine Cool Mint
250ml

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

Desinfetante Pinho Sol 500ml
Aromas variados

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

Papel Higiênico Camélia Folha simples .
Lv/12 Pg/ 11und.

21,98

5,70

2,35

10,80

5,65

10,98

18,59

4,98

1,79

8,59

4,59

8,99

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

Loja 1: Rua Capitão Alberto A. Weissohn, 131 - Centro - Guararema-SP Tel: 011 4693-3434 - Segunda à Sábado das 08h às 21h / Domingo das 08h às 13h
Loja 2: Rua Maria José Ramos Leite , 89 - Bairro Nogueira - Guararema-SP Tel: 011 4693-1925 - Segunda à Sábado das 08h às 19h30h / Domingo das 08h às 13h
Loja 3: Av. Adhemar de Barros, 463 - Itapema - Guararema-SP Tel: 011 4693-2033 - Segunda à Sábado das 07h45 às 20h / Domingo das 07h45h às 13h

CLUBE

unid.

DE

DESCONTOS

*imagens meramente Ilustrativas - Promoção válida do dia 25/02 à 03/03/2022 ou até durarem os estoques.

As festividades de Carnaval
foram canceladas por conta
da Covid-19 e as novas variantes em circulação. Guararema contará com ponto
facultativo nesta segunda e
terça-feira (28/02 e 01/03), e
os serviços tidos como essenciais serão mantidos.
Confira os detalhes do funcionamento dos serviços e
atividades durante o período:
Paço Municipal e Secretarias
O atendimento no Paço Municipal e nos demais prédios das
Secretarias retorna na quarta
feira (02/03), às 8 horas.
Saúde
O atendimento nas Unidades
Básicas de Saúde (Lambari e
Jardim Dulce) também retorna
na quarta-feira. Localizada na
praça Dr. Botelho Egas, 11,
no Centro, a Santa Casa de
Misericórdia funcionará normalmente.
A vacinação contra a Covid-19 também não ocorrerá
durante o feriado e retornará
na quarta-feira (02/03).
Mobilidade e Transporte
Os horários de ônibus de
sábado e domingo (26/02 e
27/02) foram mantidos. Já

9

Jornal Gazeta de Guararema, 26 de Fevereiro de 2022

Receita publica regras para declaração do Imposto de Renda
Período de entrega das declarações é de 7 de março a 29 de abril
Publicada no Diário Oficial da
União de 25/02, a Instrução
Normativa nº 2.065, com as
regras da declaração do Imposto de Renda deste ano,
que tem como base os rendimentos obtidos em 2021.
O período de entrega das
declarações será de 7 de
março a 29 de abril. Os lotes de restituição terão início
em 31 de maio, divididos em
cinco grupos mensais até 30
de setembro. A expectativa
da Receita é receber 34,1
milhões de declarações até
o final do prazo.
De acordo com as regras,
estão obrigadas a apresentar a Declaração de Ajuste
Anual os cidadãos que tiveram, em 2021, rendimentos
tributáveis com valor acima
de R$ 28.559,70. Ontem (24),
em entrevista, os técnicos da
Receita Federal lembraram
que o auxílio emergencial,
pago pelo governo para amenizar prejuízos causados pela
pandemia, é considerado tributável.
Se a pessoa recebeu, além do
salário,o auxílio emergencial

e, somando esses rendimentos tributáveis, ultrapassar o
limite de R$ 28,5 mil, ela estará obrigada a apresentar
declaração de IR.
No caso de rendimentos
considerados “isentos, não
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte”, quem
recebeu valor superior a R$
40 mil é obrigado a declarar.
Continuam obrigados a apresentar declaração os que obtiveram ganho de capital na
alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do
imposto, bem como pessoas que têm direito a isenção
de imposto sobre ganho de
capital na venda de imóveis
residenciais, seguidos de
aquisição de outro imóvel
residencial no prazo de 180
dias; e pessoas que tenham
operado em bolsas de valores.
Também são obrigados a declarar aqueles que, no dia 31
de dezembro de 2021, possuíam propriedade de bens ou
direitos, inclusive terra nua,
acima de 300 mil; e pessoas
que, na atividade rural, rece-

beram rendimentos tributáveis com valor acima de R$
142.798,50.
Facilidades
Entre as inovações preparadas para este ano está a
disponibilização da declaração pré-preenchida em larga
escala para contribuintes, a
partir da autenticação via contas Gov.br.
A conta Gov.br é uma identificação que comprova, em
meios digitais, a identidade
do cidadão, de forma a dar
segurança para o acesso a
serviços digitais. Ela é gratuita e, tanto cadastro como
acesso, podem ser feitos pela
internet.
A habilitação dos serviços
de Imposto de Renda com a
conta Gov.br terá início em 3
de março.
A declaração pré-preenchida possibilitará ao cidadão
iniciar o preenchimento do
documento já com diversas
informações à disposição.
Nela, praticamente todas
informações em posse da
Receita Federal serão importadas diretamente para a
declaração. Entre os exem-

plos citados pelos auditores,
durante o anúncio das regras,
estão informações de rendimentos pagos por empresas
e outras pessoas; despesas
médicas informadas por estabelecimentos médicos; e o
histórico de bens e direitos
das declarações de anos
anteriores.
No ano passado, foram 400
mil declarações pré-preenchidas foram apresentadas.
Para este ano, a previsão é

entre 3 milhões e 4 milhões.
Outra novidade é o novo
formato (mais integrado) do
IRPF em multiplataforma, tanto para computadores online
como para dispositivos móveis. Os auditores explicaram
que será possível, por exemplo, começar a declaração no
celular, continuar no programa instalado no computador
e finalizar na internet.
Pix
Também é novidade a possi-

bilidade de o cidadão pagar
as cotas do IR via Pix, bem
como receber a restituição
pelo sistema de transferências. Na prática, significa que
o cidadão não precisará sair
de casa para pagar seu Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (DARF),
que passará a ser impressos
com códigos de barra e QR
code.
Edição: Maria Claudia

O BLOCO DA PRUDÊNCIA MANDOU AVISAR:

GUARAREMA

NÃO TERÁ CARNAVAL
ESTE ANO
CONSIDERANDO A PANDEMIA DA COVID-19 E PENSANDO NO BEM-ESTAR, SAÚDE E PROTEÇÃO DE TODOS,
A PREFEITURA DE GUARAREMA CANCELOU TODAS AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL EM 2022:
EM LOCAIS PÚBLICOS E PRIVADOS (COMO BARES, RESTAURANTES E PROPRIEDADES PARTICULARES).

ESTAREMOS JUNTOS, NOVAMENTE, EM UM MOMENTO MAIS SEGURO.
ATÉ LÁ, LEMBRE-SE: SEGUIR OS CUIDADOS PARA COMBATER O CORONAVÍRUS É O QUE PERMITIRÁ QUE A FOLIA VOLTE ÀS RUAS.
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ANUNCIE NO JORNAL QUE DÁ RESULTADOS
GAZETA DE GUAR AREMA
A informação ao alcance de todos

Fones: 4693 4771 - 4693 5600 - cel: 97217 0673
Visite o site: www.gazetadeguararema.com.br

Caixa paga Auxílio Brasil a beneficiários com NIS final 9

“Valor mínimo para cada família é R$ 400”
Por: Agência Brasil - Brasília

A Caixa Econômica Federal começou pagar no dia
24/02, a parcela de fevereiro
do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9.
O valor mínimo do benefício
é R$ 400. As datas seguem
o modelo do Bolsa Família,
que pagava nos dez últimos
dias úteis do mês.
O beneficiário pode consultar informações sobre
datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em dois
aplicativos: Auxílio Brasil,
desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem,
usado para acompanhar as
contas poupança digitais
do banco.
Atualmente, 17,5 milhões
de famílias são atendidas
pelo programa. No início do
ano eram 3 milhões.

A lei que criou o Auxílio
Brasil definiu que a mulher
responsável pela família
terá preferência, assim
como mulheres vítimas de
violência doméstica.
Benefícios básicos
O programa tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem
ser adicionados caso o
beneficiário consiga emprego ou tenha filho que se
destaque em competições
esportivas, científicas ou
acadêmicas.
Podem receber as famílias
com renda per capita até
R$ 100, consideradas em
situação de extrema pobreza, e até R$ 200, em
condição de pobreza.
A Agência Brasil elaborou
guia de perguntas e respostas sobre o Auxílio Brasil. Entre as dúvidas que o
beneficiário pode tirar estão critérios para integrar

o programa, nove tipos diferentes de benefícios e o
que aconteceu com o Bolsa
Família e o auxílio emer-

gencial, que vigoraram até
outubro.
Neste mês, não haverá pagamento do Auxílio Gás,

concedido a 5,5 milhões de
famílias até o fim de 2026.
O benefício, que equivale
a 50% do preço médio do

botijão de 13 quilos, só é
pago a cada dois meses e
retornará em março.
Edição: Graça Adjuto

11

Jornal Gazeta de Guararema, 26 de Fevereiro de 2022

Resumos dos capítulos das novelas de 28/02 a 05/03/2022

Globo - 21 H
Segunda – 28/02
Christian/Renato pede a
Lara para não falar mais de
Christian. Thaiane conta a
Ravi que Noca e Aníbal se
acertaram. Thaiane se prontifica a ajudar Ravi a cuidar
de Chico. Aníbal e Noca
combinam de aproximar Ravi
e Thaiane. Christian/Renato
se comove com as palavras
de Santiago. Bárbara fica
arrasada ao ver Christian/
Renato deixar o hospital
com Lara. Bárbara desafia
a família a fazer terapia com

Segunda – 28/02

Murilo estranha as atitudes de Flávia/Guilherme.
Ingrid e Tuninha ficam confusas com o jeito que Paula/
Neném fala com elas. Nedda
se preocupa com o estado de
Neném/Paula. Guilherme/
Flávia aceita Celina de volta
em casa. Paula/Neném decide se vestir igual a Ingrid.
Osvaldo leva Neném/Paula
para o treino. Flávia/Guilherme agride Juca e foge. Rose
pensa em arrumar um emprego. Paula/Neném é carinhosa com Tuninha. Guilherme/
Flávia decide mudar o visual. Marcelo convence Paula/
Neném falar com Carmem.
Joana dopa Flávia/Guilherme
quando ela chega alterada à
clínica. Neném/Paula se ir-

ela. Christian/Renato avisa
a Leila que comunicará a
Santiago oficialmente sua
decisão de sair da empresa.
Túlio ameaça revelar a verdadeira identidade de Christian/Renato, caso o rapaz
não assuma para Santiago
a autoria dos desvios de
dinheiro da Redentor.
Terça- 01/03

Globo- 18H20
Segunda – 28/02
Úrsula intercede por Arminda e Constantino libera
a filha do castigo. Davi confessa seu encantamento por
Isadora e Augusta aconselha
o rapaz a não investir em
seu sentimento. Bento diz a
Olívia que deseja trabalhar
na fábrica e abandonar o
sonho de ser escritor. Isadora
insiste para que Joaquim a
ajude a trabalhar na fábrica.
Eugênio nomeia Isadora
como gerente de vendas.
Antenor propõe um contrato
de trabalho a Bento como es-

Quarta- 02/03

Christian/Renato fica
acuado, diante da ameaça
de Túlio. Ravi se despede de
Yasmin, Inácia e Anderson.
Christian/Renato diz a Ravi
que a única solução para ele
se safar da ameaça de Túlio
seria a morte do ex-marido
de Rebeca. Ana Virgínia
convence Santiago a participar da terapia de família.
Christian/Renato esvazia
as cápsulas do remédio de
Túlio, antes de entregar ao
executivo. Érica fica preo-

Christian/Renato fica
transtornado por achar que
provocou a morte de Túlio,
mas descobre que o ex-marido de Rebeca morreu em
uma queda de helicóptero
ao lado de Ruth. Cecília
consola Rebeca. Bárbara se
sente humilhada diante da
negação de Christian/Renato
em reatar o casamento. Nicole escuta Santiago dizer a
Luan que pensa em oferecer
a Christian/Renato a presidência da Redentor. Durante

rita com Teca. Rose procura Tigrão. Guilherme/Flávia
encontra Flávia/Guilherme.
Paula/Neném faz uma aposta
com Carmem. Neném/Paula
se desespera durante o treino
de futebol.

Roni obriga Flávia/Guilherme
a se desculpar com ele. Celina fica irritada com Guilherme/Flávia. Paula/Neném vai
à praia com Ingrid e Tuninha.
Tina e Bianca levam Neném/
Paula para sair. Guilherme/
Flávia se diverte na mansão.
Flávia/Guilherme trava ao entrar no palco, e Cora a manda
para casa. Odaílson fala para
Deusa que é casado. Neném/
Paula enfrenta Roni e deixa
Tina e Bianca assustadas. Joana sugere que Rose conte
sobre Tigrão para Neném.
Juca conversa com Flávia/
Guilherme sobre Eliete. Paula/Neném se emociona com
a declaração que ouve de
Ingrid. Guilherme/Flávia se
assusta ao ver Tigrão em seu
quarto. Rose vai falar com
Neném/Paula.

Terça- 01/03
Neném/Paula pede para ir
até a Terrare. Paula/Neném
ganha a aposta contra Carmem. Rose faz as pazes
com Tigrão. Neném, Paula,
Guilherme e Flávia se encontram no cemitério e trocam
orientações. Celina destrata
Tigrão e Daniel a repreende.
Neném/Paula volta para casa
e se emociona com a recepção da família. Tuninha gosta
de como Paula/Neném a trata. Guilherme/Flávia avisa a
Celina que Deusa e Odaílson
irão morar na mansão. Paula/
Neném tenta se aproximar de
Ingrid. Flávia/Guilherme agride Roni, que se enfurece com
a dançarina.
Quarta- 02/03

critor. Joaquim trama contra
o trabalho de Isadora. Bento
pede Letícia em casamento.
Isadora ciceroneia Davi na
tecelagem e Joaquim os
interpela.
Segunda 28/02

cupada com Stephany. Júlia
se oferece para secretariar
Ana Virgínia no consultório.
Nicole se sente desconfortável ao ver Paco com Bianca.
Rebeca e Felipe discutem e
o rapaz decide sair da casa
da namorada. Bárbara comunica a Christian/Renato que
Túlio morreu.

Terça- 01/03
Joaquim beija Isadora na
frente de Davi. Joaquim tem
uma ideia para atrapalhar o
trabalho de Isadora, mas a
menina garante que cumprirá a tarefa. Matias tem uma
nova crise e Violeta pede que
Leônidas fique ao lado do
marido durante o jantar de
noivado de Isadora. Violeta
faz questão da presença de
Davi no jantar. Felicidade
passa mal e Olívia a ampara.
Felicidade confessa a Olívia
que está grávida e teme a reação de Onofre. Bento e Letícia planejam seu casamento.
Davi ajuda Isadora a cumprir
a difícil meta de trabalho que

a terapia familiar com Ana
Virgínia, Bárbara acusa Santiago de desconhecê-la, ao
pensar em dar a presidência
da Redentor para o homem
que a traiu.
Quinta – 03/03
Santiago diz a Érica que
Bárbara tem uma questão
mental séria. Santiago oferece a Christian/Renato a
proposta de assumir a presidência da Redentor atrelada
ao casamento com Bárbara.
Lara está desesperada no
aeroporto aguardando Christian/Renato, com receio de
vivenciar a mesma experiência que teve no passado com
Christian. Lara fica chocada
ao ouvir Christian/Renato lhe
propor seis meses de espera enquanto ele continua
casado com Bárbara para
não perder a presidência da
Redentor. Lara termina com

Sexta -04/03
Christian/Renato assume
a presidência da Redentor e
Bárbara promete ao marido
que vai ser uma nova mulher.
Noca não aceita mais o apoio
da Redentor, deixando Dalva
e Geize preocupadas com o
futuro do restaurante. Noca
chama Christian/Renato de
fraco e incapaz de se comprometer com o que sente.
Felipe critica Ana Virgínia
por não querer dar o trabalho para Júlia. Cecília diz a
Rebeca que viu Felipe com
Flora. Ravi avisa a Christian/
Renato que pediu demissão
da Redentor e saiu do apartamento, deixando claro ao
amigo que está saindo de
sua vida.

Sábado/05/03
Ravi e Christian/Renato se agridem fisicamente depois que esse último
pergunta ao amigo se ele é
apaixonado por Lara. Christian/Renato se ajoelha diante
de Ravi implorando perdão.
Noca conta a Lara que Ravi
ocupará o quarto da neta e
irá ajudá-la no restaurante.
Noca nota o interesse de
Thaiane por Ravi e diz a
Aníbal que unirá o casal.
Christian/Renato acompanha
Érica na ida à escola de Luan
para reclamar o racismo
que o menino sofreu. Noca
coloca as cartas para Ravi
e pergunta se ele esconde
um amor por alguém. Felipe
diz a Júlia que pensa em
Rebeca o dia inteiro. Ilana
revela a Gabriela que está
apaixonada por ela.

mou para o irmão.

Neném/Paula foge de Car-

mem. Flávia/Guilherme socorre Tigrão. Paula/Neném
enfrenta Roni. Guilherme/
Flávia tenta ligar para Flávia/
Guilherme. Marcelo tenta convencer Joana a confiar nele.
Roni fica intimidado com Paula/Neném. Flávia/Guilherme
repreende Tigrão. Neném/
Paula pede ajuda para Paula/Neném. Guilherme/Flávia
desmaia no centro cirúrgico.
Paula/Neném invade o quarto onde Neném/Paula e Carmem estão. Flávia/Guilherme
confronta Celina por causa de
Tigrão. Murilo passa a noite
com Ingrid. Flávia e Guilherme se beijam. Neném/Paula é
cercado por repórteres depois
do resultado da contra-prova
do exame antidoping. Paula/Neném se desespera ao
saber do resultado positivo
da contra-prova. Guilherme/
Flávia conversa com Tigrão
sobre Flávia/Guilherme. Joana, Celina e Daniel questionam Guilherme/Flávia sobre
seu comportamento. Neném/
Paula acredita que Roni ar-

Joaquim lhe deu. Isadora se
apressa para seu jantar de
noivado, mas acaba dormindo no trem. Davi hesita em
acordar Isadora.

perder suas economias no
cassino. Matias fala sobre
Davi com Leônidas. Davi
vê Isadora com a pulseira
de Elisa.

segredo. Joaquim confessa
a Constantino que tem medo
de Isadora desistir de seu casamento. Davi decide fugir e
Isadora o flagra novamente.

Davi começa a falar com
Isadora sobre ele.

Quarta- 02/03
Davi desperta Isadora.
Joaquim fica transtornado
com o atraso da noiva e Eugênio tenta acalmá-lo. Bento
paga uma parte de sua dívida com Lorenzo, ainda que
à revelia do amigo. Joaquim
tem uma crise de ciúmes ao
descobrir que Davi ajudou
Isadora. Giovanna comenta
com Benê sua preocupação
com Lorenzo. Por insistência
de Eugênio, Joaquim pede
desculpas a Davi por seu
comportamento. Davi confessa a Augusta que está
apaixonado por Isadora.
Julinha revela a Arminda que
perdeu seu vestido no jogo.
Lorenzo se desespera ao

Quinta – 03/03
Davi comenta com Augusta sobre a pulseira de
Elisa. Arminda confidencia
a Isadora que se encantou
com Marcos. Embriagado,
Lorenzo desmaia no canavial. As alianças de Joaquim
desaparecem e Augusta
desconfia de Davi. Marcos
e Arminda se beijam, e a
moça chantageia Julinha.
Onofre discute com Felicidade. Matias tem uma crise ao
ouvir Joaquim pedir a mão
de Isadora em casamento
e arruína a festa de noivado
da filha. Felicidade revela
a Letícia que está grávida
e pede que a filha guarde

Sexta - 04/03
Isadora convence Davi
a não ir embora. Giovanna
se desespera com o sumiço
de Lorenzo. Heloísa reclama
de Violeta chamar Leônidas
para cuidar de Matias. Isadora não aceita remarcar a data
do noivado e Joaquim tenta
esconder a raiva. Julinha se
preocupa com as chantagens
de Arminda. Manuela flagra
Davi na estação de trem.
Julinha convence Geraldo
a deixá-la jogar no cassino.
Davi ouve Joaquim e Úrsula
tramando contra Isadora. Felicidade passa mal e estraga
um rolo de tecido. Joaquim
chega no momento em que

Quinta – 03/03
Neném/Paula destrata Rose.
Tigrão pede que Guilherme/
Flávia fale com Rose. Neném/
Paula trata Nedda como Tu-

ninha e leva um fora. Tigrão
pede para Rose conversar
com seu pai. Flávia/Guilherme conta para Guilherme/Flávia que não é pai de Tigrão
e exige que ela não revele a
verdade para Neném. Paula/Neném tira Neném/Paula
do treino. Tigrão sugere que
Rute contrate sua mãe como
professora. Rose estranha o
comportamento de Guilherme/Flávia. Neném/Paula vai
conversar com Carmem.
Flávia/Guilherme observa
Tigrão sem ser vista. Joana
descobre que está grávida.
Roni humilha Murilo e Cora
agride Ingrid. Aparece uma
cirurgia de emergência na clínica e Guilherme/Flávia fica
apavorado. Tigrão sofre um
acidente e Flávia/Guilherme
se desespera. Paula/Neném
invade a Pulp Fiction atrás de
Cora. Neném/Paula vai com
Carmem para o motel.

Christian/Renato e segue
seu caminho para Buenos
Aires.

Sexta -04/03

Sábado/05/03
Joana pede para Guilherme/
Flávia operar com ela. Paula/
Neném pensa em quem pode
ter feito algo para prejudicar
sua carreira. Odete obriga
Flávia/Guilherme a se vestir
de pato. Neném/Paula se descontrola durante a coletiva de
imprensa. Paula/Neném pede
para Marcelo ajudar a provar
a inocência de Neném. Rose
começa a dar aula no colégio de Tigrão. Cora exige que
Flávia/Guilherme volte para a
Pulp Fiction. Marcelo se encontra com Teca. Paula/Neném tenta convencer Joana
a dar uma chance para Marcelo. Guilherme/Flávia ensina
Flávia/Guilherme a performar
no pole dance. Paula/Neném
fala com Neném/Paula sobre
o plano contra Teca. Teca
confessa que armou para
Neném. Flávia, Guilherme,
Neném e Paula confessam
a troca de corpos para Deusa
e Osvaldo.

Sábado - 05/03
Davi consegue contornar
a situação, mas deixa Joaquim desconfiado. Giovanna
se desespera ao saber o
alistamento de Lorenzo.
Joaquim se enfurece com
Felicidade e Olívia tenta
defendê-la. Arminda teme
que Manuela revele que ela
estava com Marcos. Julinha
consegue vencer a partida
no jogo. Olívia discute com
Joaquim por causa de Felicidade. Davi conta para
Augusta sobre a conspiração contra Isadora e pensa
em ficar na fazenda. Olívia
reclama de Joaquim para
Benê. Bento decide se alistar
para cuidar de Lorenzo. Davi
desiste de ir para o Rio de
Janeiro.
Fonte:TV Globo
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