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Arrecadação está sendo feita junto à coleta seletiva porta a porta e PEV’s em diversos pontos do município
A edição de 2022 do Guararema 
Cidade Natal foi anunciada re-
centemente e, junto com o evento 
natalino, outro importante projeto 
já está sendo desenvolvido no 
município.
Para a finalização da decora-
ção do Cidade Natal deste ano, 
a Prefeitura de Guararema deu 
início à Campanha de Arrecada-
ção de Garrafas Pet para toda a 
população.  
Em parceria com a Cooperativa 
GuaraRecicla, a arrecadação 
está sendo feita junto à coleta 
seletiva porta a porta, conforme 
cronograma já estabelecido e por 
meio dos Pontos de Entrega Vo-
luntária de Recicláveis (PEV’S) 
localizados em mais de 10 pon-
tos do município.
Além disso, o tradicional Con-
curso Guararema Cidade Natal 
realizado nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino terá início 
em 1º de agosto, com prêmios 
para a escola, turmas e alunos 
que tiverem a maior arrecada-
ção.
Vale ressaltar que a Prefeitura 
de Guararema, por meio da Di-
retoria de Meio Ambiente e da 
Cooperativa Guararecicla, está 
ampliando a Coleta Seletiva Por-
ta a Porta e, a partir de 12 de 
julho, o sistema que vem sendo 
um sucesso também vai estar 
presente nos bairros Freguesia 
da Escada e Vale dos Eucalip-
tos. Com os dois novos bairros 
ingressando no sistema, Gua-
rarema vai passar a contar com 
12 localidades que possuem a 
coleta de materiais, o que deve 

potencializar a Campanha de 
Arrecadação de Garrafas Pet. 
“O Guararema Cidade Natal e a 
arrecadação das garrafas pets 
é tradicional em Guararema e 
começou lá em 2009, pelo en-
tão prefeito Marcio Alvino. Além 
de ajudar o meio ambiente, o 
projeto é fundamental para a 
finalização da decoração do 
evento, que já ficou marcado por 
este apelo ecológico”, explica o 
prefeito Zé. 
Guararema Cidade Natal
O evento é um dos mais tra-
dicionais do município e parte 
do princípio da conscientiza-
ção ambiental, contando com 
atrações e enfeites em diver-
sos pontos da cidade, sendo 
responsável por movimentar 
a economia local, fortalecer o 
setor turístico e a geração de 
emprego e renda. 
As tradicionais decorações que 
tornaram Guararema a famosa 
“Cidade Natal” na região e em 
todo país, devem ser instaladas 
em cerca de 12 prédios, 5 quilô-
metros de ruas e vias , 7 praças 
e parques, além de 8 árvores de 
Natal e diversas outras atrações 
natalinas.
A última edição do evento ocor-
reu em 2019, e chegou a gerar 
um movimento de cerca de 580 
mil pessoas no município, de 
acordo com dados da Admi-
nistração Municipal. Por conta 
desse intenso fluxo de pessoas 
que sempre marcou o evento, a 
Prefeitura decretou o cancela-
mento das festividades natalinas 
nos anos de 2020 e 2021.
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Guararema reforça Campanha de Arrecadação de Garrafas Pets 
para finalização da decoração do Guararema Cidade Natal

Fotos: comunicação PMG
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UM DIA APÓS O OUTRO – REGENERANDO, OXIGENANDO

O significado de regenerar é me-
lhorar, restaurar, revivificar. To-
dos nós temos dias muito bons, 
outros bons, outros razoáveis 
e alguns mais difíceis, contur-
bados. Faz parte da formação 
humana e novas situações são 
vivenciadas a cada dia. A prática 
de exercício físico segue duas 
linhas básicas: ou a pessoa faz 

vamente o ânimo para treinar. O 
estresse causado por problemas 
no trabalho, na escola ou até 
mesmo em casa mina grande 
parte da energia de uma pes-
soa e dependendo da situação 
pode destruir um planejamento 
e até uma simples caminhada. 
A cabeça muda e a prioridade, 
mediante um dia conturbado, 
compromissos acumulados ou 
uma divergência profissional, 
passa a ser exclusivamente re-
solver tudo para depois retomar 
os exercícios físicos. Em parte 
isso funcionaria se existisse a 
certeza de que no dia seguinte 
não aconteceria nada de erra-
do e tudo seria uma maravilha. 
Para não depender de proje-

porque gosta ou faz porque há 
alguma necessidade maior que 
a impulsiona, seja estética ou 
manutenção de saúde. De qual-
quer forma há dias que treinar 
fica difícil, o corpo precisa, quer, 
mas a cabeça trabalha contra e 
por melhor que seja o planeja-
mento, a modalidade ou a aca-
demia, a vontade de se apoiar 
numa desculpa para não treinar 
é quase invencível. E aí entra a 
disciplina e o tal do foco. Mas 
há como driblar essa auto sa-
botagem e manter o corpo ativo 
sem se torturar e sem tornar a 
prática do exercício um fardo, 
uma tortura. As mazelas do dia 
a dia podem influenciar negati-

ções e incertezas e manter a 
atividade física em dia, mesmo 
que seja o mínimo, a estraté-
gia é não valorizar demais os 
problemas, procurar manter a 
respiração controlada para uma 
melhor oxigenação do cérebro 
e consequentemente clarear os 
pensamentos, dar tempo para o 
corpo se recuperar, se regene-
rar de um estresse acentuado, 

lembrar que agora pode estar 
difícil mas daqui uma hora, 5 ho-
ras, um dia que seja, a situação 
será outra e melhor, além de, 
não menos importante, mudar 
o estilo de treino, de atividade 
física. Muito melhor fazer vinte 
minutos de caminhada leve do 
que não fazer nada, mesmo que 
o treino programado para aquele 
dia fosse uma corrida de 10 km. 

E dificuldades são enfrentadas 
com atitudes positivas. Apenas 
reclamar, amaldiçoar não resol-
ve. É preciso virar a mesa, mu-
dar o rumo para manter a saúde 
física e mental. Entregar-se não 
é uma opção. O dia seguinte 
será diferente. Será melhor? 
Depende exclusivamente da 
atitude de cada um.

“Prospera Família” de Guararema é visitado por fundação internacional e representantes estaduais do Programa
Grupo de trabalho avaliou os impactos das ações do programa que foram refletidos na vida das beneficiárias durante a participação na ação

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Habitação recebeu nesta 
quarta-feira (06) uma comi-
tiva referente ao Programa 
Prospera Família. 
Composta por representantes 
da coordenação estadual do 

Programa e da equipe da Fun-
dación Capital, organização 
não-governamental sem fins 
lucrativos colombiana, cujo 
objetivo é melhorar a vida 
financeira de pessoas ao 
redor do mundo, o grupo de 
trabalho avaliou os impactos 
das ações do programa que 

foram refletidos na vida das 
beneficiárias durante a parti-
cipação na ação. 
O programa, uma iniciativa 
da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Social, em 
parceria com outras Secre-
tarias Estaduais e do municí-
pio, oferece aos participantes 
oficinas de desenvolvimento 
pessoal, qualificação profis-
sional e apoio ao empreen-
dedorismo.
Por meio do programa, a 
administração municipal e 
o governo do Estado auxilia 
as pessoas responsáveis por 
suas famílias a buscar ca-
pacitação e se desenvolver 
profissionalmente. São ofer-
tados cursos voltados ao em-
preendedorismo financeiro, 
que auxiliam as participantes 
a montar seu próprio negócio.
Além de entender as melho-
rias na vida das integrantes 

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

por meio do Prospera Famí-
lia, a comitiva discutiu novos 
caminhos a serem seguidos 
na edição 2022, para que a 
eficiência seja mantida e po-
tencializada. 
“A visita da equipe do Pros-
pera Família Estadual e da 
fundação internacional é mui-
to válida para continuarmos 
em busca da excelência na 
prestação deste importante 
programa”, explica o secre-
tário municipal de Desen-
volvimento Social, Eduardo 
Moreira. 
No final de junho, a Prefei-
tura de Guararema por meio 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Habitação realizou o encer-
ramento e a formatura das 
beneficiárias do programa 
Prospera Família, edição 
2021. A formatura ocorreu 
no Centro do Idoso Dácio 

de Souza Franco e contou 
com a presença do prefeito 
Zé, do secretário municipal 
de Desenvolvimento Social 
e Habitação, Eduardo Mo-
reira, do vereador Fernando 

Campagnoli Benitez Braga, 
o Fecco e representantes e 
integrantes do programa que 
encerraram sua participação 
no Prospera Família.

Fotos Felipe Comunicação
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Encontro de Lideranças em Guararema reúne multidão de pessoas

O encontro de lideranças em 
Guararema  que aconteceu no 
dia 02/07 nas dependências do 
Guararema Parque Hotel, reuniu 
multidão de pessoas. 
O evento contou com as marcan-
tes presenças  dos deputados 
André do Prado Estadual ( PL),  
deputado federal Marcio Alvino, 
prefeito Zé, primeira dama Ro-
sana, vice-prefeito Odvane “e 
do nosso grupo político de toda 
a região, de lideranças, muní-
cipes e amigos, realizamos um 
grande encontro para apresentar 
nosso trabalho parlamentar, eu 
em Brasília e o deputado André 
em São Paulo”. 
“Nossa parceria é de longa data 
e juntos estamos construindo 
uma trajetória de muitas con-
quistas para o Alto Tietê e os 
municípios paulistas. Melhorar 
a saúde, a Assistência Social, a 
Educação, a Infraestrutura para 
oferecer uma vida mais digna à 
população tem sido a base do 
nosso trabalho. Durante o encon-
tro, que reuniu muitas pessoas, 
pudemos apresentar ações de-

senvolvidas para alcançar esse 
objetivo, essa é uma luta cons-
tante e seguimos trabalhando 
sempre para contribuir ainda 
mais com a melhora de vida da 
população”. 
“O governador Rodrigo Garcia 
tem sido um grande parceiro 
atendendo nossas demandas 
e prestigiou nosso evento vir-
tualmente e pode falar também 
sobre o trabalho à frente do Go-
verno do Estado de São Paulo. 
Obrigado governador por todo 
apoio e parceria, estamos jun-
tos”.
“Agradeço a presença da Dona 
Raquel e Clarissa, mãe e esposa 
do deputado André do Prado, 
dos vereadores de Guararema 
Irineu, Sidnei Gordo, André Araú-
jo, Tiu, Fecco, Jr Casa de Ração, 
Marcos Alemão, Vanessa Mar-
tins, Reinaldo Alemão, Fatinha, 
Du Moreira, Gonda, e Dé; dos 
ex-vereadores Clebão do Posto 
(Santa Isabel), Edinho Guedes 
(Jacareí), Serginho da Aurora 
(Salesópolis); dos ex-vereado-
res de Guararema Luís Pereira, 

Salvador da Ambulância, André 
Costa, Raimundo da Loja, Alcidio 
Mariano, César da Imobiliária, 
Preto, Vandir, Zezão do Porto, 
Etanis e Juca Maia, dos ex-vi-
ce-prefeitos Dirceu, Djalma, Zé 
Cubas; da liderança Mundinho, 
dos amigos Adilson e Cenoura; 
os vereadores Gilliard (Igaratá), 
Zé Luís (Mogi das Cruzes), Val-
demar da Saúde (Santa Branca), 
Kalisa do Jota (Santa Branca), 
Juan do Batucando (Santa 
Branca), Nel (Santa Branca), 
Dudi (Jacareí), Sônia Patas da 

Amizade (Jacareí), Juliana da 
Fênix (Jacareí); os vice-prefei-
tos Mané (Igaratá) e Helcinho 
(Santa Branca); dos prefeitos 
Inho Taino (Biritiba Mirim), Elzo 
(Igaratá); dos ex-prefeito Adriano 
Leite (Guararema) e de todos que 
estiveram conosco. 
Fonte: Rede Social do deputado 
Federal Marcio Alvino.
Confira algumas fotos.
#marciaoalvino #andredoprado 
#guararema #encontroselide-
rancas #prestacaodecontas 
#trabalho #gestao #eficiencia 
#economia

Foto: página Oficial FB M.A 

Fotos: Quinzinho

Foto: Quinzinho
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  22 anos de tradição

Os Atletas de Guararema 

Atletas de Guararema conquistam 05 medalhas no campeonato Brasileiro de Caiaque Polo em Londrina
Cerca de 20 atletas de 
Guararema, alunos do 
mestre João Vitor Ma-
chado  professor de Ca-
noagem da Prefeitura de 
Guararema, por meio da 
Secretaria de Esportes 
e Lazer, conquistaram   
para Guararema cinco 
medalhas sendo1 de 
ouro, três de Prata e 
uma de Bronze durante 
a primeira e t apa   do 
c ampeonato 
Brasileiro de Caiaque 
Polo em Londrina (Pa-
raná), ocorrido nos dias 
02 e 03 de Julho.
 Os atletas de Guara-
rema, muito bem repre-
sentaram o nosso muni-
cípio, competindo com 
cinco Cidades que são: 
Tomazina-PR, Londrina-
-PR, São Miguel Arcan-
jo-SP, Brotas-SP e São 
Paulo-SP. 
As categorias são divi-
didas em: Bronze (os 
pequenos que não tem 
idade ainda para a ca-
tegoria adulta).  Prata 
(adulta com até 2 anos 
de competição). Ouro 
- Categoria Principal 
(adulta com 2 anos ou 
mais de competição) e 
o feminino, que são pra 

Relação de Atletas e as 
categorias que jogaram

João Vitor Machado:
Campeão Categoria Ouro
Campeão Categoria Prata

Fabio Moura:
Campeão Prata
4 colocado Ouro

Eduardo de Oliveira:
2 colocação na categoria Prata
4 colocado Ouro

Danilo Caetano:
2 colocação na categoria prata

Antônio Carlos:
2 colocação na categoria Prata
4 colocado Ouro

Lucas Gabriel:
2 colocação na categoria Prata
4 colocado categoria Ouro
3 colocado categoria Bronze 

Max Cunha Rodrigues
2 colocação na categoria Prata
4 colocado Ouro
3 colocado categoria Bronze

Leandro Lins:
2 colocação na categoria Prata
4 colocado Ouro
3 colocado categoria Bronze

Hélio Guimarães
Campeão Categoria Prata
4 colocado categoria Ouro

Kelison Gomes
Campeão Categoria Prata
4 colocado categoria Ouro

Flávia Morais
Campeão Categoria Prata
2 colocado categoria feminino

Marcelo Morais
2 colocação categoria Prata

Monica
2 colocação categoria feminino

Glaucia Rosa
2 colocação categoria feminino

Leticia Oliveira
2 colocação categoria feminino
3 colocação categoria Bronze

Lívia Moura
2 colocação categoria feminino
3 colocação categoria Bronze

Gabriel Oliveira
3 colocação categoria Bronze

Enzo Guimarães
3 colocação categoria Bronze

Heitor Moura
3 colocação categoria Bronze

Davi Rocha Maia
3 colocação categoria Bronze

mulheres adultas- ou ca-
pacitadas pra competir. 
O professor e atleta de 
Guararema  João Vitor, foi 
o unico jogador de Guara-
rema que jogou no time 
que foi campeão, e con-
quistou na categoria Ouro, 

a medalha de  ouro .
O atleta Eduardo de oli-
veira foi o artilheiro de 
Guararema na categoria 
Prata. 
Fonte:Eduardo Oliveira 
Confira algumas fotos

Foto: Fernanda. Estúdio Fotos Sensíveis

Foto: Fernanda. Estúdio Fotos Sensíveis

FOTOS: AGUACAN
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Guararema conta com 79 oportunidades
d e  e m p r e g o  n e s t a  s e m a n a
Vagas estão disponíveis no WebApp “SAT Empregos” 
para consulta, cadastro, atualização e envio de currículos

A Secretaria de Emprego e De-
senvolvimento Econômico de 
Guararema, por meio do Serviço 
de Atendimento ao Trabalhador 
(SAT), atualizou a lista de vagas 
de trabalho na cidade. Nesta se-
mana, o SAT está mediando 79 
oportunidades para diferentes 
perfis profissionais.
Dentre as vagas disponíveis es-
tão as de borracheiro, montador, 
eletricista, pedreiro, jardineiro, 
auxiliar de manutenção predial, 
motorista carreteiro, auxiliar 
de laboratório, administrador 
financeiro, dentista, soldador 
mig, serralheiro, marceneiro e 
engenheiro.
A relação completa está dispo-
nível no aplicativo “WebApp SAT 
Empregos”, pelo sat.guararema.
sp.gov.br (link: https://sat.gua-
rarema.sp.gov.br/home/balcao).
Há vagas para diferentes graus 
de escolaridade e tempo de 
experiência no mercado de 
trabalho, desde escolaridade 

indiferente, ensino fundamen-
tal e médio, até ensino superior 
completo. A grande maioria das 
vagas é para atuação em Gua-
rarema e com início imediato.
Com a nova plataforma totalmen-
te gratuita, quem está procuran-
do trabalho pode acessar servi-
ços como: consulta de vagas, 
cadastro, atualização e envio de 
currículos pelo smartphone, ta-
blet ou computador em qualquer 
dia, hora e lugar. 
Além disso, quem contrata pode 
cadastrar vagas, realizar triagens, 
visualizar currículos e diversos 
outros serviços com mais agili-
dade e eficiência no processo de 
recrutamento e seleção.
Mesmo com a nova ferramenta, 
o atendimento presencial segue 
disponível na Secretaria de Em-
prego e Desenvolvimento Econô-
mico (Rua 19 de Setembro, 127 
– Centro), das 8 horas às 11h30 
e das 13 horas às 16h30.  O te-
lefone para mais informações é 
o 4693-1717.

Prefeitura de Guararema realiza manutenção 
preventiva na árvore do Pau D’Alho
Serviços serão realizados entre segunda e terça-feira (11 e 12) por empresa especializada
A Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Obras Meio Ambiente, Pla-
nejamento e Serviços Públicos, 
contratou uma empresa espe-
cializada no manejo arbóreo 
para a realização de um serviço 
preventivo na árvore localizada 
no Recanto do Américo, o Pau 
D’Alho.
O serviço, que será realiza-
do entre a próxima segunda 
e terça-feira (11 e 12), conta 
com manejo arbóreo (limpe-
za, raleamento e redução de 
copa para redução do risco de 
queda), tratamento fitossanitá-
rio que consiste no tratamento 
da cavidade e do controle de 
insetos xilófagos e da insta-
lação de sistema de suporte 
suplementar. Este último tem 
como objetivo ofertar um refor-
ço estrutural de união frágil na 
copa, contemplando o dimen-
sionamento, fornecimento de 
materiais e instalação.
A necessidade da realização 
de tais serviços foi comprova-
da após análise realizada pela 
mesma empresa. Nos dias da 
manutenção, 11 e 12 de julho, o 
trecho em que a árvore está lo-
calizada na Rua Cel. Ramalho 
estará parcialmente interditado 
das 8 às 17 horas.
“Contratamos a empresa, fize-
mos um investimento e agora 
vamos tratar da árvore para 

que ela continue saudável e 
sem risco de acidentes”, expli-
ca o diretor de Meio Ambiente 
da Prefeitura de Guararema, 
Leandro de Leon. “O trabalho 
preventivo é importante pois 
ajuda a minimizar o risco de 
acidentes com árvores no nos-
so município”, completa.
Além deste serviço de mane-
jo, o Pau D’Alho localizado no 
Recanto do Américo também 
passará por um diagnóstico de 
tomografia, para que seja ma-
peado seu sistema lenhoso. O 
objetivo é identificar possíveis 
problemas estruturais no tron-
co e outros tipos de problemas 
que podem gerar acidentes. 
Este diagnóstico será realizado 
em 22 de julho.
Após o estudo, serão gerados 
relatórios que nortearão as 
ações da Administração Mu-
nicipal, pensando sempre na 
manutenção das árvores e na 
segurança das pessoas que 
transitam pelo município.
Árvore Freguesia da Escada
Quem também vai passar por 
uma análise minuciosa é a 
tradicional Figueira da Praça 
da Igreja Nossa Senhora da 
Escada, na Freguesia da Es-
cada. A intenção é a mesma 
das outras árvores analisadas, 
constatar o que pode ser feito 
para a manutenção e saúde.

Fotos: comunicação PMG
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Saúde, sorriso e bem-estar!

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

Coleta Seletiva Porta a Porta é ampliada
para dois novos bairros de Guararema
Com os dois novos bairros, Guararema vai passar a contar com 12 localidades que possuem a coleta de materiais

A Prefeitura de Guararema, 
por meio da Diretoria de Meio 
Ambiente e da Cooperativa 
Guararecicla, vai ampliar a 
Coleta Seletiva Porta a Porta. 
A partir de 12 de julho, o siste-
ma que vem sendo um sucesso 
também vai estar presente nos 
bairros Freguesia da Escada e 
Vale dos Eucaliptos. 
Com os dois novos bairros in-
gressando no sistema, Guara-
rema vai passar a contar com 
12 localidades que possuem a 
coleta de materiais. 
“Continuamos com a amplia-
ção da Coleta Seletiva Porta a 
Porta, esse serviço de extrema 
importância e que vem sendo 

disponibilizado para mais pes-
soas do município”, explica o 
Diretor de Meio Ambiente, Le-
andro de Leon Santos. 
Os bairros Freguesia da Es-
cada e Vale dos Eucaliptos se 
juntam aos bairros D’Ajuda, 
Jardim Itapema, Itapema e 
Itaóca, onde a coleta ocorre às 
terças-feiras. Já às quartas-fei-
ras, os moradores dos bairros 
Ipiranga e Morro Branco devem 
deixar os materiais reciclados 
nas suas portas para que haja 
a coleta de recicláveis. 
Centro, Nogueira e Dona Aní-
sia contam com o serviço às 
quintas-feiras, enquanto às se-
gundas quartas e sextas-feiras, 

é a vez da coleta passar nos 
comércios para fazer a retirada 
dos itens. 
Vale lembrar que os materiais 
devem ser depositados até as 
13 horas dos dias correspon-
dentes ao bairro e que, nos dias 
em que houver a coleta de re-
cicláveis, não haverá a coleta 
do lixo comum naquele bairro. 
Podem ser colocados para a 
retirada vidros, metais, plásti-
cos, isopor, papéis e papelão e 
óleo de cozinha (bem fechado 
para não vazar). A Diretoria de 
Meio Ambiente de Guararema 
e a Cooperativa Guararecicla 
solicitam que os materiais des-
tinados à reciclagem estejam 
limpos, secos e separados, 
para facilitar a retirada dos 
itens pelos agentes da Coo-
perativa Guararecicla, respon-
sável pelo serviço.
Em dezembro do ano passado 
a Diretoria de Meio Ambiente 
da Prefeitura de Guararema 
anunciou outra ampliação da 
Coleta Seletiva Porta a Por-
ta para três novos bairros do 
município. Na oportunidade, 
os bairros Jardim Itapema, 
Itapema e Itaóca começaram 
a contar com o serviço de re-
tirada de recicláveis na porta 
de casa.

Fotos Felipe Comunicação
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Colunista Social 
SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem vivido. Fazer aniversário é uma dádiva, é simples-
mente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes do mês de Julho (primeira 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!

Paulo Vieira (01/07) Pedro Paulo Jae Deok Cho Pineli (04/07) Senia Custódio (05/07)

Elisa Eroles Nunes (11/07) Carlos Ribeiro (07/07), Oliver Manoel de Almeida Ribeiro que completará 
um aninho no mesmo dia que o vovô Edson Roberto (11/07)
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SUA GARRAFA PET 
PODE AJUDAR NA 
REALIZAÇÃO DO 
CIDADE NATAL 2022

Levando até um dos Pontos
de Entrega Voluntária (PEVs)
espalhados pela cidade

Você pode colaborar de duas maneiras:

Ou, se o seu bairro tem coleta seletiva porta a porta, 
deixando as pets junto com os demais resíduos 
recicláveis no dia e horário que o caminhão da 
Cooperativa GuaraRecicla passa pela sua rua.

1

2

Consulte os locais em: 
www.guararema.sp.gov.br

Atenção: A partir de 12/07,  dois novos bairros passarão a 
contar com a coleta seletiva porta a porta.

D’Ajuda, Jardim Itapema, Itapema, Itaoca, 
Freguesia da Escada e Vale dos Eucaliptos Terça-feira

Ipiranga e Morro Branco Quarta-feira

Centro, Nogueira e Dona Anísia Quinta-feira

Comércios Segunda, Quarta
e Sexta-feira

No dia da coleta seletiva, o caminhão da coleta comum não passa

Educação de Guararema reforça obrigatoriedade 
de matrícula de crianças em idade escolar
Secretaria também ressalta que é dever dos pais ou responsáveis acompanhar os alunos em suas atividades escolares
A Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Educação, está fazendo uma 
campanha de conscientização 
da obrigatoriedade de matrícula 
de crianças a partir de 4 anos 
na escola.

A Secretaria Municipal de Edu-
cação reforça que também é 
dever dos pais ou responsáveis 
acompanhar os alunos em suas 
atividades escolares. É de ex-
trema importância que a família 
assegure que o aluno, além de 
estar matriculado, está partici-
pando destas atividades.

A Constituição Federal torna 
obrigatória a frequência escolar 
dos 4 aos 17 anos. Além disso, é 
dever dos pais ou responsáveis 
matricular seu filho na escola 
mais próxima de sua residên-
cia, no município onde mora a 
família.

Em caso de dúvidas, a Pasta 
pede que os pais e responsáveis 
entrem em contato com a Secre-
taria Municipal de Educação pelo 
telefone 4693-4848 ou compare-
çam presencialmente na sede da 
Pasta, na rua Marcondes Flores, 
45 – Centro.

No mesmo contexto, a Secretaria 
Municipal de Educação informa 
que, a partir de 11 de julho estão 
abertas as inscrições para o ano 
letivo 2023 para as crianças que 
estão fora da escola.

A indicação da Pasta é que os 
pais e responsáveis procurem 
a escola mais próxima de sua 
residência, com os documen-
tos: Certidão de Nascimento, 
Comprovante de Endereço Atu-
alizado, Carteira de Vacinação 
atualizada e documentos dos 
responsáveis (RG e CPF).
Vale lembrar que, conforme a 
legislação vigente, as vagas 
nas escolas municipais são 
exclusivas para moradores de 
Guararema.

“É muito importante que as 
crianças e adolescentes de 
Guararema estejam matricula-
dos nas Redes de Ensino do 
município para, além de cum-
prir um requisito previsto em 
lei, ter o desenvolvimento pleno 
das suas competências que vão 
ser utilizadas ao longo da vida”, 
explica a secretária municipal 
de Educação, Clara Assumpção 
Eroles Freire Nunes.
Fonte: PMG

Foto: Comunicação PMG


