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Ações educativas direcionadas a cuidadores estão em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU

A Escola Municipal de Educação 
Complementar (Emec) “Adibe 
Sayar Daher” atende crianças 
da Rede Municipal de Ensino 
de Guararema que apresentam 
necessidades educacionais es-
peciais, em período de contra-
turno escolar.
Além disso, a unidade oferece 
oportunidades de diálogos e de 
trocas de experiências às pes-
soas (familiares, responsáveis 
e educadores) que cuidam de 
crianças com necessidades edu-
cacionais especiais é uma forma 

de potencializar e qualificar as 
ações cuidadoras. O objetivo é 
estimular a autonomia familiar 
e favorecer o desenvolvimento 
integral das crianças.
As ações educativas direcio-
nadas a cuidadores estão em 
consonância com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), principalmente, os de nú-
mero: 03 - Saúde e Bem-estar; e 
04 - Educação inclusiva, equita-
tiva e de qualidade.
Os encontros mensais do Projeto, 
que teve início no dia 28 de junho, 

contam com a participação de 
profissionais de psicologia, psi-
copedagogia, pedagogia, fonoau-
diologia, terapeuta ocupacional, 
serviço social, dentre outros.
Além de fornecer orientações e 
suporte aos familiares e respon-
sáveis pelas crianças atendidas 
na EMEC, o Projeto pretende 
proporcionar espaços e oportuni-
dades para discussões, rodas de 
conversa e grupos temáticos de 
discussão, atividades reflexivas, 
de trocas de experiências entre 
pais, mães, responsáveis e edu-
cadores, estimulando o cuidado 
e promovendo o protagonismo, 
a autonomia e a efetiva garantia 
de direitos.
O psicólogo Marcos Salles de 
Oliveira, profissional da Rede, 
responsável pela elaboração do 
Projeto, reforça que para cuidar 
de crianças é imprescindível 
cuidar de quem cuida delas. “O 
diálogo mostra-se como uma po-
derosa ferramenta que possibilita 
trocas com outros que vivenciam 

situações próximas e, além dis-
so, tem grande valor devido ao 
enriquecimento, às possibilida-
des de tomadas de consciência 
dos medos e expectativas e 
desenvolvimento de formas di-

versas de cuidados”, completa.
Esta é uma iniciativa da Secreta-
ria Municipal de Educação com 
a proposta de construir pontes 
bem alicerçadas para estabele-
cer os vínculos com as famílias, 

para que, juntos, apoiem a traje-
tória escolar e de vida das crian-
ças, promovendo a correspon-
sabilização, além de estimular a 
perspectiva de proteção integral 
entre as esferas da Família, da 
Sociedade e do Poder Público.

Fundo Social de Guararema e Sebrae realizam palestra sobre empreendedorismo
Tema da palestra foi “Cidade Natal, seu trabalho está pronto para ser oferecido?”

O Fundo Social de Guararema 
junto ao Sebrae promoveu nesta 
quarta-feira (14) uma conversa 
sobre empreendedorismo, com 
foco na inclusão produtiva e 
geração de renda para a época 
do Natal.
Com o tema “Cidade Natal, seu 
trabalho está pronto para ser ofe-
recido?”, os munícipes e alunos 
dos cursos realizados pela Pre-
feitura de Guararema, tiveram a 
oportunidade de receber orienta-
ções para empreender de forma 
correta e que gere resultados 
positivos.

A formação ocorreu na sede do 
Fundo Social, com início às 10 
horas, e contou com a presença 
da presidente do Fundo Social 
de Solidariedade de Guararema, 
Carmem Rosana, do prefeito Zé 
e do vice-prefeito e secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Odvane Rodrigues. As inscri-
ções foram realizadas de forma 
gratuita e online.
“Sabemos de como o turismo é 
importante para a geração de 
emprego e renda em Guarare-
ma e, por conta disso, ações de 
orientação e informação como 

esta realizada hoje, são funda-
mentais para que nosso comér-
cio esteja preparado para rece-
ber o público e ter bons lucros”, 
explicou o prefeito Zé.
O Guararema Cidade Natal é um 
dos mais tradicionais eventos do 
município e parte do princípio da 
conscientização ambiental, con-
tando com atrações e enfeites 
em diversos pontos da cidade, 
sendo responsável por movimen-
tar 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 
ocorreu em 2019, e chegou a 
gerar um movimento de cerca 
de 580 mil pessoas no municí-
pio, de acordo com dados da 
Administração Municipal. Com 
este intenso fluxo de pessoas, 
o movimento em hotéis, bares, 
restaurantes aumenta conside-
ravelmente, potencializando as 
oportunidades de venda dos co-
merciantes do município.

Emec de Guararema realiza trabalho com familiares 
de crianças com necessidades educacionais especiais

Fotos: Felipe (Comunicação)
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José Marcos - Educador 

 HOMENAGEM SIMPLES À UMA GUERREIRA, EXEMPLO DE VIDA

Para contar toda a história 
dessa senhora, sua família, 
sua participação na vida gua-
raremense, sua determinação, 
perseverança e dedicação 
plena à tudo que se propõe a 
fazer, talvez fosse necessário 
um trabalho dividido em diver-

medalhas, premiando seu es-
forço e dedicação. Porém, mais 
importante que medalhas é sua 
dedicação ao esporte e a vonta-
de de desafiar-se todos os dias. 
Ou acham que é fácil sair cedo 
de casa para treinar, mesmo 
sendo apaixonada pelo espor-
te? O empenho da Sra Yukiko 
e a disciplina que caracteriza 
toda sua trajetória no esporte 
são exemplos para todos que 
praticam atividade física com 
os mais variados objetivos e 
também para todos que relu-
tam em exercitar-se e cuidar 
da saúde. Medalhas são con-
sequência de todo um processo 

sos capítulos. Mas num resumo 
breve, a Sra Yukiko Nakada 86 
anos bem vividos, pode ser ci-
tada como um exemplo de vida 
esportiva, dedicada a manter o 
corpo ativo e a mente sã. Como 
é de conhecimento de algumas 
pessoas, a Sra Yukiko treina 
atletismo na Prefeitura Munici-
pal de Guararema e participa de 
eventos de atletismo promovi-
dos pela Prefeitura e por entida-
des públicas ligadas ao fomento 
de atividade física para a me-
lhor idade e na última edição 
dos Jogos da Melhor Idade em 
Pindamonhangaba, novamente 
marcou presença e conseguiu 

construído ao longo da vida, 
consistente e duradouro muito 
bem orientado e estruturado. 
Mas repetindo, a marca vence-
dora da Sra Yukiko é ser ativa e 
do alto de seus 86 anos treinar 
com toda energia para supe-
rar seus próprios obstáculos 
impostos pelo tempo. E como 

se não bastasse, a Sra Yukiko 
resolveu aprender a nadar e há 
dois meses fui agraciado com 
sua visita na Acqua Boya e, 
duas vezes por semana, tenho 
a honra e o prazer do convívio 
com essa ilustre Sra. Estamos 
nos entendendo muito bem na 
piscina e em breve tenho cer-

teza que também realizará o 
sonho de nadar com técnica e 
desenvoltura. Deixo meus pa-
rabéns e admiração pela Sra 
Yukiko e que sua espetacular 
vida esportiva, pontuada por 
medalhas, sirva de exemplo 
para todos nós!

Cal -Fer ro  Are ia -Pedra-Cimento
Fones: (11)4693 4627 
Cel :  (11)  99970 9843 
Bairro Nogueira - Guararema /SP 
e - m a i l : c r i s c a i p i r a 7 @ g m a i l . c o m

  22 anos de tradição

Serviço de manutenção na árvore do Pau D’Alho 
Trecho em que a árvore está localizada na Rua Cel. Ramalho ficou parcialmente interditado

A prefeitura de Guararema, 
por meio da Diretoria de Meio 
Ambiente, realizou no dia 11/07, 
o serviço preventivo na árvore 
localizada no Recanto do Amé-
rico, o Pau D’Alho.
O serviço conta com manejo 
arbóreo (limpeza, raleamento 
e redução de copa para redução 
do risco de queda), tratamento 
fitossanitário que consiste no 
tratamento da cavidade e do 
controle de insetos xilófagos 
e da instalação de sistema de 
suporte suplementar. Este úl-
timo tem como objetivo ofertar 
um reforço estrutural de união 
frágil na copa, contemplando o 
dimensionamento, fornecimento 
de materiais e instalação.
Com o início do trabalho, o tre-
cho em que a árvore está locali-
zada na Rua Cel. Ramalho está 
parcialmente interditado das 8 
às 17 horas.
A necessidade da realização 
de tais serviços foi comprova-
da após análise realizada pela 

mesma empresa.
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 tronco 
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.

Fotos: PMG
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Advogado - OAB /SP - 314.688
Ações Previdenciárias (INSS) 
Ações Cíveis: Usucapião - Divórcio 
Inventário e Partilhas 
Pensão Alimentícia - Processo de Adoção 
Contratos - Ações de despejos 
Ações Indenizatórias por Acidentes de Trãnsito
Rua João de Mello nº 201 Guararema/SP 

Dr. Orestes Nicolini Netto

Programa Bombeiro na Escola continua a formar alunos em Guararema
Desta vez, alunos da E.M. João Baptista Jungers e E.M. Paulo Ismael Santos Sobrinho receberam o certificado de conclusão do Programa
O Programa Bombeiro na Escola 
em 2022, uma parceria da Rede 
Municipal de Ensino de Guarare-
ma com o Corpo de Bombeiros, 
continua a formar os alunos das 
escolas do município. Desta vez, 
os alunos da E.M. João Baptista 
Jungers e E.M. Paulo Ismael San-
tos Sobrinho receberam o certifi-
cado de conclusão do programa.
Nas escolas municipais de Gua-
rarema, mais de 600 alunos 
dos 4ºs e 5ºs anos participarão 
desta importante atividade de 
formação, que transmite lições 
de segurança contra incêndio 
e orientações sobre possíveis 
situações de emergência.
Durante as aulas, os alunos 
aprendem sobre os números de 
telefones de emergências, princí-
pio do fogo, cuidados com o gás 
de cozinha, diferença entre ani-
mais venenosos e peçonhentos 
e sua forma de tratamento, pre-
venções de acidentes no lar, no 
trânsito e em outras áreas de ris-

cos, conhecimento básico de pri-
meiros socorros como: desmaios, 
convulsões e engasgamentos, 
cuidados com o meio ambiente, 
com ênfase no incêndio de vege-
tação, enchentes e importância 
de preservar o meio ambiente e 
nossos rios e córregos.
As aulas, em Guararema, têm 
sido ministradas pelo Bombei-
ro Educador Cabo PM Edilson 
Barbosa dos Santos. Os alunos, 
além do contato com a teoria, 
estão vivenciando a prática de 
uma maneira lúdica, resultando, 
assim, em um aprendizado eficaz 
que reflete para a vida de toda a 
comunidade.
Os alunos participantes foram 
avaliados dia a dia, por seu ins-
trutor. Para o encerramento das 
avaliações, os alunos foram de-
safiados a elaborar uma redação 
que teve o título “O QUE VOCÊ 
APRENDEU COM O PROGRA-
MA BOMBEIRO NA ESCOLA”.
Além de representantes da Se-

cretaria Municipal de Educação 
e do Corpo de Bombeiros, a en-
trega dos certificados realizada 
nas escolas também teve a par-
ticipação do animado mascote 
dos Bombeiros, o cão Faísca, 
um simpático cãozinho dálmata, 
personagem que chamou a aten-
ção e fez a alegria das crianças 
na hora das fotos no caminhão 
dos Bombeiros.
As próximas formaturas já es-
tão agendadas para o mês de 
agosto. No dia 5, será a vez dos 
alunos da E.M. José Donizete 
de Paiva, enquanto no dia 19 os 
alunos da E.M. Keisaburo Honda 
irão participar da cerimônia de 
entrega dos certificados.
Em maio, os alunos da E.M. Dom 
Alberto Johnnes Steeger, locali-
zada no bairro Parateí,  recebe-
ram o certificado de conclusão 
do Programa Bombeiro na Esco-
la em 2022, sendo os primeiros a 
receberem o certificado.

Fotos: PMG
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Programa “Desenvolvimento do Comércio Local”
é iniciado pela Prefeitura de Guararema
Programa agora conta com novos eventos e oportunidades, com foco nos empreendimentos no município

Geração de emprego, fortaleci-
mento da economia e possibilida-
des de crescimentos para o co-
mércio local. Foi pensando nisso 
que a Prefeitura de Guararema, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Emprego e Desenvolvimento 
Econômico iniciou neste mês o 
programa “Desenvolvimento do 
Comércio Local”.
Além de incorporar os serviços 
que já são ofertados, o Programa 

que é uma parceria com o Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), 
agora conta com novos eventos 
e oportunidades, com foco nos 
empreendimentos no município.
Uma das novas iniciativas é a 
promoção do curso presencial 
“Perdas e Desperdícios de Ali-
mentos”, que tem como objetivo 
o aumento de faturamento evi-
tando o desperdício de comida. 

A formação, que vai ocorrer em 
25 e 26 de julho, das 14 horas às 
17h30, é exclusiva para micro e 
pequenas empresas de Guara-
rema, sendo necessário o cadas-
tro com o CNPJ da empresa. As 
inscrições devem ser feitas pelo 
link  https://inscricao.sebraesp.
com.br/produto/turma/21798387.
Outras ações estão sendo plane-
jadas pela Secretaria Municipal 
de Emprego e Desenvolvimento 

Econômico e, em breve, serão 
anunciadas. 
 “O comércio local tem extrema 
importância na geração de em-
pregos, para fortalecer a econo-
mia e para abrir cada vez mais 
possibilidades de crescimento, o 
que demanda mais mão de obra, 
que certamente terá a população 
local como prioridade”, explica o 
vice-prefeito e secretário muni-
cipal de Emprego e Desenvol-

vimento Econômico, Odvane 
Rodrigues.
O secretário também explica que 
proporcionar a possibilidade de 
um maior dinamismo ao segmen-
to do comércio com a oferta de 
diversos serviços e opções de 
captação de informações e quali-
ficação, fortalece os empresários 
e proporciona um caminho de 
crescimento econômico e desen-
volvimento ao município.

O setor do comércio e de serviços 
em Guararema é diversificado, 
considerando o seu desenvol-
vimento socioeconômico e sua 
forte vocação turística, que atrai 
inúmeros visitantes para a cidade. 
A Prefeitura também investe no 
setor e promove ações como o 
Programa Desenvolvimento do 
Comércio Local para ter mais 
oportunidades para quem quer 
empreender em Guararema.

Prefeito Zé assina termo de adesão e Guararema passa a integrar a 
Associação dos Municípios de Interesse Turísticos do Estado de São Paulo
Ao lado do secretário de Cultura e Turismo, Mateus Sartori, Zé assinou documento que oficializa a entrada do município na associação

O prefeito Zé assinou na tarde 
da última quarta-feira (13) o 
termo de adesão à Associação 
dos Municípios de Interesse 
Turísticos do Estado de São 
Paulo (Amitesp). Com intuito de 
unificar, dar suporte e estrutura 
às cidades assim intituladas, a 
associação tem sua represen-

tatividade reconhecida pelo Go-
verno do Estado de São Paulo e 
seu principal objetivo é a defesa 
dos interesses de tais municípios 
junto aos órgãos superiores em 
qualquer esfera de poder.
Além do prefeito Zé, participa-
ram do evento de assinatura o 
secretário municipal de Cultura 

e Turismo, Mateus Sartori, a di-
retora de Planejamento, Ges-
tão e Políticas Públicas para o 
Turismo, Elizângela Barbosa, o 
presidente da Amitesp, Murilo 
Pinheiro, a diretora técnica da 
Associação, Waldirene Ricanelo 
e o engenheiro da Amitesp, Es-
tevão da Silva de Sousa. 
As orientações que serão for-
necidas para Guararema por 
meio da Amitesp, permeiam 
duas  esferas: após a titula-
ção de Município de Interesse 
Turístico (MIT), com a dispo-
nibilização da equipe técnica 
da associação para auxiliar o 
município no trâmite dos proje-
tos, e, com ajuda técnica para 
que Guararema seja elevada à 
Estância Turística.
São oferecidas também diver-
sas capacitações coletivas e in-
dividuais que colaboram na es-
truturação da atividade turística 
das localidades, habilitando os 
municípios para o melhor desen-
volvimento do seu potencial. Tal 
trabalho se dá através de par-
cerias firmadas com instituições 
como a CNTur, Universidades 
Federais e Estaduais, a CPOS, 
dentre outras, que resultam em 
cursos e workshops oferecidos 
gratuitamente aos associados.
“É uma grande honra para Gua-
rarema aderirmos à Amitesp, 
além de um passo importante 
para o Desenvolvimento do 
Turismo em nossa cidade”, 
disse o prefeito Zé. “Vamos 
trabalhar juntos com a Amitesp 
para potencializar as atividades 
em Guararema e avançarmos 
nesse quesito”, completa.

Fotos: Felipe (Comunicação)
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Escritório Síntese Contabilidade 
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, Imposto de 
Renda, diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente de profis-
sionais pronta para assessorar a sua Empresa, faça uma visita e conprove! . Rua 
Barão de Jaceguai, nº 627- Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200

Yukiko Nakada: aos 86 anos, atleta conquista novas 
medalhas representando Guararema no Jomi
Atleta venceu a prova dos 600 metros livres na categoria feminino 85 a 89 anos dos Jogos Estaduais da Melhor Idade disputado em Pindamonhangaba

Mais uma vez a delegação de 
Guararema foi destaque nos 
Jogos Estaduais da Melhor 
Idade (Jomi), disputados des-
ta vez em Pindamonhangaba 
na última segunda-feira (11). 
Novamente o destaque foi 
para a atleta Yukiko Nakada, 
86 anos, que venceu a prova 
dos 600 metros livres na ca-
tegoria feminino 85 a 89 anos. 
Integrante da equipe da Se-
cretaria Municipal de Espor-
tes de Guararema, Nakada 
esteve no final do dia com o 
prefeito Zé e o secretário Sid-
nei Leal, onde apresentou sua 
medalha e se mostrou muito 
contente com o resultado. 
E esta não é a primeira vez 
que a atleta Nakada obteve 
excelentes resultados em 
competições do tipo. Ela, que 
começou a praticar esporte vi-
sando a qualidade de vida, foi 
primeira colocada nos Jogos 
Regionais de São Sebastião 
em 2018 e 2019, primeiro 
lugar no Jogos abertos do 
Estado de São Paulo, além 
de outros pódios que conquis-
tou ao longo do tempo, como 
o segundo lugar nos Jogos 
Abertos do Estado de São 
Paulo em praia Grande e nos 
Jogos Regionais de Campos 
do Jordão, entre outros.
“Todo mundo quer participar e 
se torna muito competitivo, e 
por isso, a gente treina, ouve o 
que o treinador fala e se dedi-

ca”, disse Nakada. “Comecei 
por questões de saúde e ago-
ra preciso ganhar, comecei a 
me esforçar cada vez mais e 
está dando certo”, completa. 
Em maio deste ano, a Pre-
feitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer prestou 
uma homenagem a Nakada, 
por suas conquistas recentes, 
e toda sua trajetória no espor-
te. Na oportunidade, a atleta 
recebeu uma placa de honra 
ao mérito das mãos do prefei-
to Zé e do secretário Sidnei.
“Ficamos muito felizes e 
inspirados em termos uma 

atleta deste porte represen-
tando Guararema nas provas 
de atletismo”, disse o prefeito 
Zé. “Vamos manter o investi-
mento no esporte para ter-
mos mais qualidade de vida e 
saúde para nossas crianças, 
adultos e idosos”, completou. 
Com propriedade para falar 
do assunto, Nakada também 
comentou sobre o apoio pres-

tado pela Secretaria Munici-
pal de Esportes. 
“O apoio da Prefeitura está 
ajudando muito para eu me-
lhorar. Acho que nem mereço 
tanto”, brincou a atleta. “Es-
tou muito contente, se fosse 
sozinha não ia fazer nada, a 
Prefeitura vem fazendo tanto, 
estou muito feliz”, completou. Yuk iko  Nakada ,  8 6  anos ,  que  venc eu  a  p rova

d o s  6 0 0  m e t r o s  l i v r e s  n a  c a t e g o r i a  f e m i n i n o

S e c r e t á r i o  d e  E s p o r t e s  S i d n e i  G o r d o ,  P r e f e i t o  Z é  L u i z  e  a  a t l e t a  Yu k i k o ,  e m  r e g i s t r o  p a r a 
p r o s p e r i d a d e , c o m  i n t e g r a n t e s  d a  S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  E s p o r t e s  d e  G u a r a r e m a , 

Fotos: PMG
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Saúde, sorriso e bem-estar!

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

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

Medicina Odontologia

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

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

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

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

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

Exames de Imagem

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação empossou o Conselho Municipal do Idoso para o biênio 2022/2024.

 O evento foi realizado 
no dia 08/07, no Cen-
tro de Referência de 
Assistência Social 
(Cras), a posse con-
tou com cinco repre-
sentantes do Poder 
Público, cinco da so-
ciedade civil e seus 
respectivos suplentes. 

Estabelecido pela 
Lei Municipal n° 
3468/2022, o Con-
selho Municipal do 
Idoso (CMI), órgão 
colegiado e paritário, 
composto paritaria-
mente por represen-
tantes da Socieda-
de Civil e do Poder 

Público Municipal, 
tendo por finalidade 
contribuir para a for-
mulação de políticas 
públicas, para promo-
ção do bem-estar e 
qualidade de vida da 
pessoa idosa.
Foram empossados 
representantes das 

Organizações Sociais 
sem Fins Lucrativos, 
Entidades Religiosas, 
Clube de Serviços, 
Instituição de Longa 
Permanência e Enti-
dades ou Organiza-
ções de Defesa dos 
Direitos da Pessoa 
Idosa. 

Fotos: PMG
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Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.brColunista Social 

SILENE  OLIVEIRA
Cel: (11) 99607.8329 

A coluna de hoje é dedicada aos Tutores de Pets e àqueles que tem em mente e no coração a intenção de 
adotar um amigo de quatro patas. Confira alguns tutores que são apaixonados por seus pets e garantem 
que vale muito a pena tê-los como companhia. Um grande lambeijo a todos os tutores.

Bartô ! O que falar dessa coisinha mais linda no colinho da 
“mamis” Senia Custódio ?   Ele é encantador!

Simba, além de ser fotogênico e ter muito estilo, é o melhor 
amicão de Vitor e João Pedro. Eles combinam em tudo, 
até mesmo na hora de dormir. Simba é um companheiro 
animado, divertido e adora ser paparicado pelos garotos. 
Esse trio é pura energia e muita curticão.

Lippy parece um floquinho de neve que adora brincar e 
curtir a companhia do pequeno Gustavo e sua tutora Meire.
Lippy é tudo de bom!

Esse simpáticão é o Milu, que segundo seu tutor Renato 
Panace, atende também pelo nome de Chico. Com essa 
carinha fofa, deve estar aguardando para degustar um 
gostoso petisco. “Milu-Chico” é muito esperto!

Vinho, é mais um dos bichanos com olhar 43 que adora ser 
fotografado pela tutora  Biri. É gatissimo demais!

Essas duas fofuras (que moram em Curitiba) são Lost e Léia 
(nome escolhido em homenagem a princesa do filme Star 
Wars). Eles vieram turistar em Guararema com os “papis” 
Orlando e Danielle e aproveitaram para fazer fotos e novas 
amizades. Lost e Léia são muito tranquilos e carinhosos  
e adoram encher os “papis” com muitos lambeijos. Quem 
resiste a tanta meiguice?
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Meio ambiente agradece: ampliação da Coleta Seletiva Porta a Porta em Guararema
Com os dois novos bairros, Guararema passará a contar com 12 localidades que possuem a coleta de materiais
A ampliação da Coleta Seletiva 
Porta a Porta em Guararema 
teve início no dia 12/07, e agora 
está oficialmente presente nos 
bairros Freguesia da Escada e 
Vale dos Eucaliptos.
Com os dois novos bairros in-
gressando na rota da Coleta Se-
letiva, Guararema já conta com 
12 localidades do Porta a Porta.
Os bairros Freguesia da Escada 
e Vale dos Eucaliptos se juntam 
aos bairros D’Ajuda, Jardim Ita-
pema, Itapema e Itaóca, onde a 
coleta ocorre às terças-feiras. 
Já às quartas-feiras, os mora-
dores 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 Anísia 
contam com o serviço às quin-
tas-feiras, enquanto às segundas 
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 correspondentes 
ao bairro e que, nos dias em que 
houver a coleta de recicláveis, 
não haverá a coleta do lixo co-
mum naquele bairro.
De acordo com a Secretária de 
Obras, Meio Ambiente, Planeja-
mento Urbano e Serviços Públi-
cos da Prefeitura de Guararema, 
a Gestão de Resíduos Sólidos 
é uma das principais demandas 
da Diretoria do Meio Ambiente 
e ampliando o Porta a Porta é 
possível, cada vez mais, cons-
cientizar a população e assim, 
destinar corretamente os resí-
duos do município.
Além disso, há uma progra-
mação para dar acesso a toda 
população à destinação correta 
dos materiais recicláveis, seja 
pelo Porta a Porta, troca na Loja 
Pérola do Bem ou via Pontos de 

Entrega Voluntária.
Em dezembro do ano passado 
a Diretoria de Meio Ambiente da 
Prefeitura de Guararema anun-
ciou outra ampliação da Coleta 
Seletiva Porta a Porta para três 
novos bairros do município. Na 
oportunidade, os bairros Jardim 
Itapema, Itapema e Itaóca come-
çaram a contar com o serviço de 
retirada de recicláveis na porta 
de casa.
O que pode ser descartado?
Podem ser colocados para a re-
tirada vidros, metais, plásticos, 
isopor, papéis e papelão e óleo 
de cozinha (bem fechado para 
não vazar). A Diretoria de Meio 
Ambiente de Guararema e a Co-
operativa Guararecicla solicitam 
que os materiais destinados à 
reciclagem estejam limpos, se-
cos e separados, para facilitar a 
retirada dos itens pelos agentes 
da Cooperativa Guararecicla, 
responsável pelo serviço.

Fotos: Felipe (Comunicação) 

Guararema conta com 55 oportunidades de emprego!
Vagas disponíveis no WebApp “SAT Empregos” para consulta, cadastro, atualização e envio de currículos

A Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômi-
co de Guararema, por meio 
do Serviço de Atendimento 
ao Trabalhador (SAT) atu-
alizou a lista de vagas de 
trabalho na cidade. Nesta 
semana, o SAT está me-
diando 55 oportunidades 
para diferentes áreas pro-
fissionais.

Dentre as vagas disponí-
veis estão: montador, sol-
dador, eletricista, assisten-
te comercial, engenheiro, 
dentista, borracheiro, au-
xiliar de marcenaria, mar-
ceneiro e serralheiro.
A relação completa pode 
ser conferida através do 
site - sat.guararema.sp.gov.
br (link: https://sat.guara-

rema.sp.gov.br/home/bal-
cao).
Há vagas para todas as 
escolaridades e tempo de 
experiência no mercado de 
trabalho. A grande maioria 
das vagas são para atua-
ção em Guararema e com 
início imediato.
Com a nova plataforma 

totalmente gratuita e digi-
tal, quem está procurando 
trabalho pode acessar os 
serviços como: consulta de 
vagas, cadastro, atualiza-
ção e envio de currículos 
pelo smartphone, tablet ou 
computador em qualquer 
dia, hora e lugar.

Além disso, quem contrata 
pode cadastrar vagas, re-
alizar triagens, visualizar 
currículos e diversos outros 
serviços com mais agilida-
de e eficiência no processo 
de recrutamento e seleção.
Mesmo com a nova ferra-
menta, o atendimento pre-
sencial continua disponível 

na Secretaria de Emprego 
e Desenvolvimento Econô-
mico localizada na Rua 19 
de Setembro, 127 – Cen-
tro, com os horários de 
atendimento das 8 horas 
às 11h30 e das 13 horas 
às 16h30 e para mais in-
formações o telefone para 
contato é o 4693-1717.


