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Guararema anuncia retorno do Cidade
Natal, após dois anos de suspensão
Edições de 2020 e 2021 foram suspensas por conta da Covid-19. Retorno está programado para ter início em 29 de novembro

A Prefeitura de Guararema 
anunciou no dia 28/06, a rea-
lização da 11ª edição do Cida-
de Natal, com o tema “A ma-
gia volta a brilhar”, após dois 

anos de suspensão por conta 
da pandemia da Covid-19. A 
programação deve acontecer 
de 29 de novembro de 2022 a 
8 de janeiro de 2023.

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 re-
gião e em todo país, devem 
ser instaladas em cerca de 12 

prédios, 5 quilômetros de ruas 
e vias , 7 praças e parques, 
além de 8 árvores de Natal e 
diversas outras atrações nata-
linas. Continua na página 03.

Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Mateus Sartori, após discurso foi parabenizado pelo prefeito 
José Luiz Eroles Freire (Zé)
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Guararema divulga programação completa do 6º Festival de Inverno
Festival é realizado numa parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Guararema, o Conselho Municipal de Política Cultural e o Conselho Municipal de Turismo

A 6ª edição do Festival de 
Inverno começou no dia 01/07 
e terá atrações até 31 de julho. 
Com foco na geração de renda, o 
evento reúne muita arte, cultura, 
lazer, gastronomia e atrações por 
toda a cidade.
O Festival é realizado em parceria 
com a Associação Comercial e 
Empresarial de Guararema, o 
Conselho Municipal de Política 
Cultural e o Conselho Municipal 
de Turismo (Comtur).
Às terças, quintas e sextas-feiras, 
às 18 horas, e aos sábados e 
domingos a partir das 12 horas, 
o Parque de Lazer Professora 
Deoclésia de Almeida Mello re-
cebe a Feira Gastronômica, com 
dezenas de atrações culinárias 
das mais variadas. 
O mesmo local também rece-
berá diversos shows de artistas 
locais, iniciando em 1º de julho 
e se estendendo até 31 de julho. 
Continua napágina 08 
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José Marcos - Educador 

CIRCUITO MARES – ETAPA CARAGUATATUBA – PRAIA DA COCANHA

Foi realizado no dia 26 de 
Junho, mais uma etapa do 
Circuito Mares, competição 
de águas abertas envolven-
do provas de 500 metros a 
5 km. O evento foi realizado 
na praia da Cocanha em 
Caraguatatuba e contou 
com aproximadamente 1300 
inscritos, divididos por cate-
gorias de idade e subdividi-
dos nas provas de corrida de 
rua, corrida kids, aquatlon, e 
águas abertas nas distâncias 
citadas anteriormente. Dessa 
vez as características do in-
verno se fizeram presentes 

treinando e nos preparando 
para a próxima etapa em Se-
tembro, na Ilhabela. Como 
sempre, para nós o que mais 
importa é o companheirismo, 
a amizade, a diversão e a ale-
gria em participar de eventos 
esportivos como esse, bem 
organizados e estruturados 
com segurança e apoio 
técnico. Cada prova é uma 
experiência diferente e um 
aprendizado constante. E 
dessa vez não foi diferente. 
Tivemos que nos adaptar às 
adversidades e revisar toda 
a estratégia de prova, devido 
às alterações de ultima hora. 
Agradeço a parceria do pro-
fessor Guilherme e de minha 
esposa e meu filho, firmes e 
fortes mesmo sob um agua-
ceiro.  Vamos em frente que 
não tem água fria ou inverno 
que nos segure!

e sob uma chuva fina e ge-
lada, vento, mar um pouco 
mexido com água bastante 
fria, atletas de várias cidades 
se desafiaram e competiram. 
Alguns para melhorar a per-
formance e muitos para su-
perar seus limites, bloqueios 
e rendimento físico. A Acqua 
Boya esteve presente mais 
uma vez na prova de aqua-
thlon e águas abertas de 2,5 
km (a distância foi reduzida 
para 1,9 km pelos bombei-
ros por segurança devido às 
fortes correntes marítimas). 
Eu e o professor Guilherme 
Melo enfrentamos nossos de-
safios, nos divertimos apesar 
da mudança climática e nos 
saímos bem. O Guilherme 
conseguiu inclusive um ótimo 
terceiro lugar no aquathlon 
na categoria sênior (25/29 
anos). Agora vamos continuar 

CIRCUITO MARES – ETAPA PRAIA DA COCANHA

Grupo Madero  vai inaugurar complexo gastronômico  em Guararema (Via Dutra), no dia 6 de julho
A Ecoparada da Rodovia Presi-
dente Dutra, segunda do Gru-
po Madero, será inaugurada no 
próximo dia 6 de julho. O novo 
complexo gastronômico contará 
com 4 operações: Madero Bur-
ger, Jeronimo, Madero Café e 
o Empório Madero, oferecendo 
serviços de alto padrão para os 
viajantes da rodovia, que não 
são poucos - somente no último 
feriado de Corpus Christi, por 
exemplo, foi estimado um fluxo 
de 465 mil veículos, segundo a 
concessionária CCR RioSP, que 
administra a via.
Após o sucesso da primeira Eco-
parada, inaugurada no final de 
2020 no km 44 da Rodovia Cas-
tello Branco, a nova Ecoparada 
estará localizada no km 179 da 
Rodovia Presidente Dutra, na 
altura da cidade de Guararema, 
entre São Paulo e São José dos 
Campos e marca um momento 
importante de crescimento do 
Grupo: durante o mês de julho, 
outras 4 operações do Grupo 
Madero serão abertas em São 
Paulo (SP), Valinhos (SP), Cam-
po Grande (MS) e Araçariguama 
(SP). Com isso, o Grupo Madero 
totalizará 275 operações ao final 
do mês.
Com 402,2 km de extensão, a 
Dutra é responsável por ligar 
as duas maiores metrópoles do 
país: São Paulo e Rio de Janei-
ro, e, segundo o Ministério da 

Infraestrutura, estima-se que por 
ela é transportada quase metade 
do PIB (Produto Interno Bruto) 
nacional anualmente, algo em 
torno de R$ 3,7 trilhões. Guiado 
pelas diretrizes de obra sustentá-
vel LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design), o 
empreendimento tem captação 
de água da chuva para reuso nos 
banheiros, iluminação em led e 
pontos de carregamento de car-
ros elétricos no estacionamento, 
além de ter contado com um sis-
tema de destinação de refugos 
durante toda a obra, destinados 
ao reuso ou reciclagem de ma-
teriais. A saudabilidade também 
é um diferencial das marcas Ma-
dero e Jeronimo: os hambúrgue-
res não têm conservantes e os 
vegetais são orgânicos.
“O Brasil possui a quarta maior 
malha rodoviária do mundo e, 
mesmo assim, não é reconhecido 
por grandes operações de ali-
mentação nas rodovias. Estamos 
falando de um projetaço, com 
muito potencial. Os viajantes e 
trabalhadores precisam de um 
lugar confortável onde possam 
ir ao banheiro e comer alimen-
tos de qualidade e confiança.”, 
afirma Junior Durski, presidente 
do Grupo Madero.
O local tem mais de 1,4 mil m² de 
área edificada e marca a primeira 
parceria com a Rede Monte Car-
lo, importante operadora de pos-

tos de combustíveis e serviços 
rodoviários e urbanos, que detém 
62 operações. Para consagrar o 
status de ambiente diferenciado 
na estrada, um banheiro família 
disponibiliza trocadores e poltro-
nas para amamentação. Animais 
de estimação também foram 
lembrados no Espaço Pet, que 
oferece estrutura própria para 
segurança e comodidade deles.
“Queremos levar este diferencial 
para as estradas do Brasil e, tam-
bém, gerar postos de trabalho: 
só para esta Ecoparada, con-
tratamos mais de 100 pessoas”, 
completa Durski. Em todo o ano 
de 2022, o Grupo Madero totali-
zará 20 novas operações (10 já 
inauguradas no primeiro semes-
tre), com cerca de 500 postos de 
trabalho. Os investimentos do 
Grupo no ano deverão chegar a 
R$ 170 milhões.

Sobre o Grupo Madero

O Grupo Madero foi fundado em 
2005 e atualmente possui uma 
das maiores redes de restauran-
tes do país, com um portfólio de 
mais de 270 restaurantes multi-
marcas, construídos sobre uma 
plataforma de produção, distri-
buição e logística verticalmente 
integrada.
Fonte: Grupo Madero

Fotos ilustrativas
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Guararema anuncia retorno do Cidade 
Natal, após dois anos de suspensão
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 quilômetros de ruas e vias , 7 praças e parques, além de 8 árvores de Natal e diversas outras atrações natalinas.
... continuação da 1ªpágina 
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 re-
gião e em todo país, devem 
ser instaladas em cerca de 12 
prédios, 5 quilômetros de ruas 
e vias , 7 praças e parques, 
além de 8 árvores de Natal 
e diversas outras atrações 
natalinas.
“Passamos por dois anos inten-
sos de pandemia da Covid-19 
que nos obrigaram a cancelar 
a realização do Cidade Natal. 
Projetamos que vamos ter um 
evento lindo neste ano e que, 
acima de qualquer coisa, traga 
investimento, emprego e ren-
da para a população de Gua-
rarema, além de atividades 
turísticas para todos”, explica 
o prefeito Zé. 
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. Por 

conta desse intenso fluxo de 
pessoas que sempre marcou 
o evento, a Prefeitura decretou 
o cancelamento das festivi-
dades natalinas nos anos de 
2020 e 2021. 
Os enfeites são confecciona-
dos com materiais reciclados, 
e as ações de coleta destes 
materiais passavam pelas es-
colas, onde é feito o trabalho 
de conscientização das crian-
ças. Em 10 edições, o Guara-
rema Cidade Natal já reutilizou 
mais de 6 milhões de garrafas 
PET recicladas arrecadas nas 
escolas do município ao lon-
go do ano, se transformando 
nos enfeites que decoram a 
cidade. 
“Sabemos da importância des-
te evento para Guararema e, 
após esse período pandêmico, 
temos o retorno dos enfeites, 
das atrações natalinas e de 
toda a magia nesta época do 
ano no município”, afirma o se-
cretário municipal de Cultura e 
Turismo, Mateus Sartori. 
O projeto e a programação 
completa sobre a edição deste 
ano estão sendo finalizados 
pela Administração Municipal, 
e ao longo ano serão divul-
gados por meio dos canais 
oficiais.
“Oportunidades, emprego, 
renda e muito trabalho. As-
sim também é encarado o 

Cidade Natal aqui em Guara-
rema, uma vez que o turismo 
da cidade é um dos grandes 
geradores de oportunidades 
na nossa cidade”, afirma o se-
cretário municipal de Emprego 
e Desenvolvimento Econômi-
co, Odvane Rodrigues. 
Cidade Natal foi idealizada em 
2010, pelo ex- Prefeito Marcio 
Alvino (atualmente deputado 
federal)
Campanha de arrecadação 
de garrafas pet para a fina-
lização da decoração deste 
ano, a Prefeitura de Guarare-
ma deu início à Campanha de 
Arrecadação de Garrafas Pet 
para toda a população.  
Em parceria com a Coope-
rativa GuaraRecicla, a arre-
cadação será feita junto à 
coleta seletiva porta a por-
ta, conforme cronograma já 
estabelecido e por meio dos 
Pontos de Entrega Voluntária 
de Recicláveis (PEV’S) loca-
lizados em mais de 10 pontos 
do município.
Além disso, o tradicional Con-
curso Guararema Cidade Na-
tal 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 
arrecadação.

Cidade Natal foi idealizada em 2010, pelo ex- prefeito Marcio 
Alvino (atualmente deputado federal)

Fotos: Quinzinho
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Foto: PMG
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Prefeito Zé cumprimenta  e parabeniza o Secretário Municipal 
de Emprego e Desenvolvimento Econômico Odvane Rodrigues
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  22 anos de tradição

Auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez - Novas nomenclaturas
Após a reforma da Previdência 
(EC n. 103/2019), o auxílio-do-
ença passou a ser denominado 
de benefício por incapacidade 
temporária. O cálculo do valor 
a receber agora é feito com a 
média de 100% dos salários de 
contribuições. Contudo, referi-
do auxílio corresponderá a 91% 
deste valor. Já aposentadoria por 
invalidez, após a reforma passou 
a ser chamada de aposentadoria 
por incapacidade permanente. 
Todavia, se for por um acidente 
de trabalho ou causada por uma 
situação ocupacional, o contri-
buinte receberá 100% da média 
de todos os salários de contribui-
ção. Porém, caso o acidente ou 
doença não estiver relacionada 
ao trabalho, o contribuinte passa 
a receber apenas 60% da média 
calculada com todos os salários 
de contribuição, com acréscimo 
de 2% ao ano. 

Dr. Orestes Nicolini Netto
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-Advogado - OAB /SP-314.688

Por: Dr. Orestes Nicolini Netto

Prefeito Zé visita CSI de Guararema no mês do 6º aniversário do serviço de segurança pública
“Hoje temos equipamentos modernos, que nos permitem o amplo monitoramento do município e a contínua expansão do serviço para pontos afastados da região central de Guararema”

No mês de comemoração 
do 6º aniversário do Cen-
tro de Segurança Integrada 
(CSI) de Guararema, o pre-
feito Zé visitou a unidade, 
acompanhado do secretário 
municipal de Segurança Pú-
blica, Edson Roberto Pinto 
de Moraes, saudou os agen-
tes que trabalham no local 
e comemorou as conquistas 
da unidade no município. 
Com mais de 200 câmeras 
distribuídas no município, 
abrangendo as regiões 
Centro e Norte, o CSI se 
tornou referência em mo-
nitoramento público, sendo 
motivo de visitas de comiti-
vas de outras cidades para 
se espelharem na atuação 
do setor.
Além da infraestrutura já 
consolidada em Guarare-
ma, as câmeras de monito-
ramento, assim como outras 
ferramentas tecnológicas, 
estão em constante expan-
são e modernização, o que 
assegura ao CSI a plena 
atuação na prevenção e 
solução de crimes e atos 
de violência.
Dentre as 200 câmeras, es-
tão as fixas, as PTZs - que 
permitem monitoramento 
360° com possibilidade de 
zoom a longas distâncias - 

e as leitoras de caracteres 
utilizadas para identificação 
de placas de veículos. Estas 
últimas permitem a identi-
ficação de veículos que 
circulam no município, mo-
nitorando, assim, possíveis 
veículos roubados, veículos 
usados para praticar crimes 
ou com outras pendências 
junto a Justiça.
Na visita realizada na última 
terça-feira (28), o prefeito Zé 
reafirmou a importância do 
serviço de segurança públi-
ca e o compromisso com a 
ampliação do CSI. 
“Guararema hoje é uma ci-
dade segura e muito disso 
passa pelo CSI e pelo ex-
celente trabalho desempe-
nhado pela equipe que atua 
no local”, pontua o prefeito 
Zé. “Nosso compromisso é 
continuar expandindo esse 
importante serviço no muni-
cípio, levando mais seguran-
ça para todos os munícipes 
e visitantes”, completa.
Ao longo de 2022, o CSI 
continuou atuante, sendo 
fundamental no auxílio às 
polícias na elucidação dos 
mais diversos crimes e 
acompanhamento de ocor-
rências. Devido ao contato 
direto com a Polícia Militar e 
outras forças de segurança, 

a unidade vem desempe-
nhando seu papel no auxí-
lio ao combate de roubos e 
furtos, além de outras ocor-
rências de forma exemplar. 
Em abril deste ano, por 
exemplo, o CSI de Guarare-
ma auxiliou a PM a prender 
um traficante de drogas que 
estava realizando a venda 
ilegal de drogas no bairro 
Nogueira e identificou um 
esconderijo de drogas pró-
ximo a este local. 
“Passados esses seis anos 
ininterruptos de atividades, 
a atuação do CSI em Gua-
rarema está consolidada e 
é um diferencial no quesito 
segurança pública. Hoje 
temos equipamentos mo-
dernos, que nos permitem 
o amplo monitoramento do 
município e a contínua ex-
pansão do serviço para pon-
tos afastados da região cen-
tral de Guararema”, explica 
o secretário municipal de 
Segurança Pública, Edson 
Roberto Pinto de Moraes.
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Sicredi chega à marca de 6 milhões de associados
Expansão retrata o avanço da instituição financeira cooperativa em todo o território brasileiro

O Sicredi ultrapassou, em junho, 
a marca de 6 milhões de asso-
ciados. A instituição cresceu 
13% nos últimos 12 meses em 
número de associados, o que 
representou uma marca de mais 
de 750 mil novos entrantes. O 
crescimento da rede de aten-
dimento físico do Sicredi está 
alinhado ao objetivo de estar 
próximo para atender as ne-
cessidades das pessoas. Desde 
abril, a instituição está presente 
fisicamente em todos os estados 
brasileiros e no Distrito Federal. 
Atualmente, são mais de 2,2 mil 
agências, em mais de 1,6 mil 
municípios, sendo em mais de 
200 destes a única instituição 
financeira presente fisicamente, 
o que reforça a importância do 
cooperativismo na bancarização 
e no acesso ao crédito para as 
pessoas. Aliado a isso, o Sicredi 
investe continuamente na am-
pliação de suas ferramentas e 
meios digitais que se somam 
para manter a proximidade com 
seus associados e comunidades 
em que está inserida.
“O novo marco em número de 
associados reforça o ciclo virtu-
oso do cooperativismo, que leva 
serviços financeiros e crédito 
para todas as regiões do país, 
apoiando o desenvolvimen-
to local sem fronteiras. Como 
fazemos há 120 anos, nosso 
propósito é construir juntos 
uma sociedade mais próspera e 
quanto mais gente caminhando 
conosco nessa mesma direção, 
melhor”, diz Fernando Dall ‘Ag-
nese, presidente do Conselho 
de Administração da SicrediPar. 
Alicerces da expansão
O crescimento do Sicredi ao 

longo da sua trajetória se deve 
principalmente à atuação das 
cooperativas, que expandiram a 
presença para diversos estados 
nos últimos cinco anos, espe-
cialmente nas regiões norte e 
nordeste do Brasil. Além disso, 
há constantes investimentos em 
melhorias organizacionais e na 
implementação de estratégias 
inovadoras para aperfeiçoar 
os canais de atendimento e o 
olhar atento sobre governança. 
A instituição apresentou um total 
de mais de R$ 136 bilhões em 
depósitos no final do primeiro 
trimestre deste ano, recursos 
que permanecem nas regiões 
onde são captados, fortalecen-
do a economia local.
O histórico de confiança dos 
associados se reflete também 
nos números relacionados ao 
crédito, no primeiro trimestre de 
2022, o Sicredi alcançou R$ 138 
bilhões na carteira de crédito, 
atendendo pessoas físicas, ju-
rídicas e associados ligados ao 
agronegócio, com apoio princi-
palmente a pequenos e médios 

empreendedores e agricultores. 
O atendimento também envolve 
projetos e iniciativas sustentá-
veis, empreendedorismo femi-
nino, capacitação profissional 
e geração de energia limpa, o 
que diversifica a participação da 
instituição e garante opções va-
riadas de financiamento a cada 
necessidade.
Sobre o Sicredi 
O Sicredi é uma instituição 
financeira cooperativa com-
prometida com o crescimento 
de seus associados e com o 
desenvolvimento das regiões 
onde atua. Possui um modelo 
de gestão que valoriza a parti-
cipação dos mais 6 milhões de 
associados, que exercem o pa-
pel de donos do negócio. Com 
mais de 2.200 agências, o Si-
credi está presente fisicamente 
em todos os estados brasileiros 
e no Distrito Federal, disponibi-
lizando mais de 300 produtos e 
serviços financeiros.
Site do Sicredi: www.sicredi.
com.br 
Fonte: Sicredi 

Programa City Tour é retomado em Guararema, 
com inscrições abertas para edições em Julho
Ação voltada aos moradores da cidade visa apresentar os 
pontos turísticos e vivências com tour guiado e ônibus gratuito
Com o tema “Um novo olhar 
sobre Guararema”, a Prefeitura 
de Guararema, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turis-
mo está retomando o progra-
ma City Tour, realizado espe-
cialmente aos guararemenses, 
com o intuito deapresentar os 
pontos turísticos e vivências 
nas atrações da cidade. 
As inscrições para participar 
em julho, edição especial do 
Festival de Inverno, já estão 
abertas para passeios nos dias 
23 e 30, com tour com guia 
turístico e ônibus gratuito.
Para garantir sua vaga, basta 
realizar a inscrição presencial-
mente na Secretaria de Cultura 
e Turismo, na Rua Marcondes 
Flores n° 6 no Centro ou pelo 
telefone (11) 4695-1793.O pon-
to de partida para o passeio é 
no Parque de Lazer ProfªDe-
oclésia de Almeida Mello às 
9 horas, com retorno previsto 
às 16 horas. 
O percurso segue para os 
principais pontos turísticos de 
Guararema, como a Ilha Gran-
de, Igreja Nossa Senhora da 
Escada – bairro Freguesia da 
Escada; a Vila de Luís Carlos 
– conhecida por suas belas fa-
chadas, o Parque Municipal da 
Pedra Montada que conta com 
a Pedra do Tubarão – obra de 
arte da natureza, a vista pa-
norâmica no Mirante Prefeito 
Gerbásio Marcelino, além de 
uma parada para almoço.
O passeio não inclui refeições, 
mas é permitido que os parti-

cipantes levem seu lanche ou 
aproveitem para incentivar o 
comércio local, desfrutando da 
comida típica do Restaurante 
do Parque Municipal da Pedra 
Montada, com o valor promo-
cional de R$ 15,99. Crianças 
de até 5anos não pagam e de 
6 a 10 anos, pagam meia. 

A realização acontece em 
parceria com o Trem de Gua-
rarema, o Restaurante Pedra 
Montada eo Conselho Munici-
pal de Turismo (Comtur).Para 
aproveitar o roteiro, a equipe 
sugere roupas e sapatos con-
fortáveis

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

Guararema retoma ação “Empreendedor mais
forte”, com serviços, eventos e formações
Estarão à disposição da população cursos on-line e presenciais para atualização 
e formação dos responsáveis por micro e pequenas empresas do município
A Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, vai retomar, a par-
tir de julho e em parceria com o 
Sebrae Aqui, a ação “Empreen-
dedor mais forte”. Junto com um 
pacote de serviços já ofertados, 
serão disponibilizados, eventos e 
formações com foco nos empre-
endimentos no município.
Parte das ações do “Empreen-
dedor mais forte” é voltada para 
a realização de cursos gratuitos. 
Estarão à disposição da popula-
ção cursos on-line e presenciais, 
estes realizados na Escola Pro-
fissionalizante Prefeito Sebas-
tião Alvino de Souza, no bairro 
Nogueira.
De autoria do Senac e com as 
inscrições já encerradas, nos 
dias 5 e 6 de julho, será realiza-
do o curso Funil de Vendas do 
Comércio Eletrônico que vai pos-
sibilitar aos participantes estabe-
lecer estratégias para conversão 
de leads em vendas a partir da 
jornada de compras dos clientes, 
ampliando seus conhecimentos 
em marketing digital e métricas. 
Essa formação ocorre de forma 
on-line, pela plataforma Teams.
Já na Escola Profissionalizan-
te, serão realizados o curso de 
Vendas, Marketing e Captação 
de Negócios para ME e EPPs 
(em 18, 19 e 21 de julho, junto 
ao Senai), visando o desenvol-
vimento de competências para 
criação de ferramentas de divul-
gação de produtos e serviços; e 
o curso de Liderança Gerencial 
– Serviços de Alimentação (de 

26 a 29 de julho, junto ao Senai) 
com o objetivo de atualizar os 
gerentes, frente aos novos con-
ceitos de liderança, visando criar 
ambiente favorável, que inspire o 
crescimento de seus colaborado-
res, gerando valor para todas as 
partes interessadas no sucesso 
da empresa
“Entendemos que proporcionar a 
possibilidade de um maior dina-
mismo ao segmento do comércio 
com a oferta de diversos servi-
ços e opções de captação de 
informações e qualificação, forta-
lece os empresários e proporcio-
na um caminho de crescimento 
econômico e desenvolvimento ao 
município”, explica o secretário 
municipal de Emprego e Desen-
volvimento Econômico, Odvane 
Rodrigues. “O comércio local tem 
extrema importância na geração 
de empregos, para fortalecer a 
economia e para abrir cada vez 
mais possibilidades de cresci-
mento, o que demanda mais mão 
de obra, que certamente terá a 

população local como priorida-
de”, completa. 
As ações do “Empreendedor 
mais forte” são voltadas para 
micro e pequenas empresas do 
município e há a necessidade 
de cadastro com o CNPJ da 
empresa para participação. Se-
rão aceitos até 2 inscrições por 
empresa em cada curso, para 
colaboradores a partir dos 18 
anos de idade.
As inscrições podem ser feitas 
de forma remota, pelo link https://
forms.gle/MtYryLbCUjbv9F499, 
ou de forma presencial na Se-
cretaria de Emprego e Desen-
volvimento Econômico – Rua 
19 de Setembro, 127 – Centro 
(de segunda a sexta-feira das 
8h às 11h30 e das 13h às 16h30) 
e na Escola Profissionalizante 
Pref. Sebastião Alvino de Souza 
- Rua Dr. Armindo, 567 – Bairro 
Nogueira – (de segunda a sexta-
-feira das 8h às 11h30 e das 13h 
às 21h ou aos sábados das 8h 
às 11h30 e das 13h às 16h30).

Inscrições para corrida Circuito Nossas Cidades 
2022  são  p ro r rogadas  em Guararema
Interessados podem garantir sua vaga até 6 de julho

As inscrições para o Circuito 
Nossas Cidades 2022 foram 
prorrogadas e agora, os inte-
ressados têm até 6 de julho 
para garantir sua vaga.
Além de prorrogar o prazo, a 
Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer fará um plan-
tão de inscrição no Ginásio 
de Esportes Lázaro Germano 
neste sábado, das 8 às 12 ho-
ras. Na próxima semana, as 
inscrições podem ser feitas 
no mesmo local, na segunda 
(04) e terça-feira (05), das 8 

às 20h30, e na quarta-feira 
(06), das 8 às 16 horas.
 A corrida vai acontecer em 
24 de julho, com largada às 
8 horas no Estádio Munici-
pal José Luiz Gonçalves da 
Silva. Para participar basta 
comparecer presencialmen-
te no Ginásio de Esportes 
Lázaro Germano e garantir 
seu lugar. 
O kit para corrida inclui me-
dalha e camiseta. Vale refor-
çar que deverão ser retirados 
somente no dia 23 de julho 

das 13h30 às 20 horas. O 
percurso total da corrida é 
de 6 quilômetros e haverá 
premiação para 1º, 2º e 3º 
lugar na categoria feminino 
e masculino geral. 
Com base na lei de incentivo 
ao esporte, a ação é realiza-
da pela Associação Atlética 
Papaléguas, com patrocínio 
da empresa Panco e apoio 
da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer e da Secre-
taria de Esportes do Estado.

Fotos: PMG
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DE 01 A 31 DE JULHO 

MUITA ARTE, CULTURA, LAZER E UMA VARIEDADE
DE OPÇÕES GASTRONÔMICAS POR TODA CIDADE.

PROGRAMAÇÃO

CONFIRA A
PROGRAMAÇÃO
COMPLETA

FEIRA GASTRONÔMICA,
MÚSICA, CINEMA,
TEATRO E MUITO MAIS!

PARQUE DEOCLÉSIA

FEIRA NOTURNA 
GASTRONÔMICA E DO 
PRODUTOR RURAL
SOM NA FEIRA
TERÇAS, ÀS 19H

FEIRA GASTRONÔMICA
TERÇAS, QUINTAS E SEXTAS, 
A PARTIR DAS 18 HORAS 
SÁBADOS E DOMINGOS, 
A PARTIR DAS 12 HORAS 

SOM NA PRAÇA
DE QUINTA A SEXTA, ÀS 19H
SÁBADOS E DOMINGOS, 
ÀS 13H E ÀS 19H

PRÁTICA DE MTC
MEDICINA TRADICIONAL 
CHINESA
TODA QUINTA, ÀS 8H15

ESTAÇÃO LITERÁRIA

SESSÕES DE CINEMA PONTOS MIS

SHOWS E OUTRAS ATIVIDADES
DE TERÇA A SÁBADO, 
HORÁRIOS DIVERSOS

IGREJA MATRIZ
PARÓQUIA SÃO BENEDITO

CONCERTO QUINTETO 
BACHIANAS DO SESI
SÁBADO – DIA 30, ÀS 20H

VILA DE LUÍS CARLOS

ARTE NA VILA
SÁBADOS, ÀS 10H E ÀS 14H
DOMINGOS, ÀS 14H
A PARTIR DE 09/07
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Campeonato Brasileiro de Adestramento é realizado em Guararema e campeões são conhecidos
Campeonato inter-raças contou com uma programação gratuita e diversas ações voltadas ao bem-estar animal
O Estádio Municipal José Luiz 
Gonçalves da Silva foi palco do 
Campeonato Brasileiro de Ades-
tramento IGP 2022, no último 
final de semana.
Realizado pela Confederação 
Brasileira de Cinofilia (CDKC), 
com apoio da Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer, o cam-
peonato inter-raças, contou com 
uma programação totalmente 
gratuita e diversas ações volta-
das ao bem-estar animal.
Na categoria Inter Raças CBK-
CK 2022 – IPC 3, o grande 
campeão foi o condutor Pablo 
da Cunha Ruiz, com o cão: Pa-
rendo Vinces Fortunae Filius 
(Pastor Belga Malinois). Na 
categoria Pastor Belga Malinois 
2022 – IGP 3, o vencedor foi o 
condutor: Pablo da Cunha Ruiz, 
com o cão: Parendo Vinces For-
tunae Filius (Pastor Belga Ma-
linois). Já na categoria Pastor 
Alemão SBCPA 2022 – IGP 3, 
o lugar mais alto do pódio ficou 

com o condutor Marcos Rangel 
Rocha e Coelho, e o cão: Nikko 
du Normont (Pastor Alemão). 
O grande campeão da Copa do 
Brasil CBKC 2022 – IGP 2 foi o 
condutor Vinicius Sterman e o 
cão: Guns Vox Meinerz (Pastor 
Alemão). 
Já nos resultados gerais, a dis-
puta foi acirrada, sendo o cam-
peão da categoria Melhor Faro o 

condutor Pablo da Cunha Ruiz, 
com o cão: Parendo Vinces 
Fortunae Filius (Pastor Belga 
Malinois); na categoria Melhor 
Obediência, a condutora: Cris-
tine de Oliveira Dias e o cão: 
Dixie vom Clan der Wölfe (Pas-
tor Belga Malinois); de Melhor 
Proteção, a condutora Cristine 
de Oliveira Dias, com o cão: 
Atoxx Daxengel (Pastor Belga 

Malinois); e a Melhor Equipe, 
IPO Valley Team. 
“O evento foi um sucesso e 
conseguimos trazer atrações 
importantes para nossa popula-
ção, além de entramos no radar 
para futuros novos campeonatos 
e novas atrações deste tipo”, 
explica o secretário municipal 
de Esporte e Lazer, Sidnei Leal. 
O evento foi dividido em três 
dias. Na sexta-feira (24), ocor-
reram as provas de obediência 
e as de proteção. Já no sábado 
(25), a programação teve iní-
cio com provas de obediência; 
e depois as provas de proteção. 
No mesmo dia houve a apresen-
tação Show Dog com os cães 
da Perfect Dog Adestramento, 
além de mais provas de prote-
ção. No domingo (26), o cam-
peonato contou com provas de 
obediência; provas de proteção; 
e a  premiação do campeonato.
Além do evento e a premiação, 
ao longo de toda a programação 

Equipe de Guararema participa da 35ª Taça Cidade 
Guaratinguetá de Judô e conquista premiações importantes
Evento é um dos mais antigos e tradicionais do Vale do Paraíba e contou com a presença de grandes cidades da região
A equipe de judô de Guarare-
ma participou no último domingo 
(26) da 35° Taça Guaratinguetá 
de Judô, no Complexo Esportivo 
do Parque do Sol. Com 13 inte-
grantes, a delegação alcançou 
boas colocações no torneio, com 
um 1º colocado, cinco 2º colo-
cados, quatro 3º colocados, dois 
4º colocados e um 5º colocado.
O evento é um dos mais antigos 
e tradicionais do Vale do Para-
íba e contou com a presença 
de grandes cidades, que parti-
ciparam da competição, como 
Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena, 
Pindamonhangaba, Aparecida, 

Taubaté, São Sebastião, Piquete 
e Guararema.
A atleta Rosa de Moura alcançou 
o 1° lugar no torneio; Gabriel Pe-
rez, Adriel Perez, Arthur Guima-
rães, Jonathan Vitor e Maurício 
Ricardo ficaram em 2º lugar; Lu-
ara Oliveira, Enzo Luiz, Igor de 
Moura e Isadora Marim ficaram 
em 3° lugar; já Benjamin Suzart 
e Matheus Morais conseguiram 
o 4º lugar; e Gabriel de Oliveira 
ficou em 5° lugar.
“A delegação de Guararema está 
investindo no trabalho de base 
e nossas jovens crianças que 
já mostraram grande potencial” 

ressalta o professor Francisco 
Rodrigues. O Secretário de Es-
portes e Lazer, Sidnei Santos 
Leal, também parabenizou a 

de sábado e domingo, foram 
realizadas feiras de adoção de 
cães e gatos, com apoio da Di-
retoria de Meio Ambiente, por 
meio programa “Bora Ser Feliz” 
e de ONG’s do município.
O evento também contou com 

cadastro para castração de 
cães e gatos e orientações da 
Secretaria Municipal de Saúde 
para prevenção contra arbovi-
roses como a febre maculosa 
e dengue.

Guararema divulga programação completa do 6º Festival de Inverno
Festival é realizado em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Guararema, o Conselho Municipal de Política Cultural e o Conselho Municipal de Turismo
A 6ª edição do Festival de In-
verno começou no dia 01/07 e 
terá atrações até 31 de julho. 
Com foco na geração de renda, 
o evento reúne muita arte, cultu-
ra, lazer, gastronomia e atrações 
por toda a cidade.
O Festival é realizado em parce-
ria com a Associação Comercial 
e Empresarial de Guararema, o 
Conselho Municipal de Política 
Cultural e o Conselho Municipal 
de Turismo (Comtur).
Às terças, quintas e sextas-fei-
ras, às 18 horas, e aos sábados 
e domingos a partir das 12 horas, 
o Parque de Lazer Professora 
Deoclésia de Almeida Mello re-
cebe a Feira Gastronômica, com 
dezenas de atrações culinárias 
das mais variadas. 
O mesmo local também rece-
berá diversos shows de artistas 
locais, iniciando em 1º de julho 
e se estendendo até 31 de julho. 
Outros pontos tradicionais de 
Guararema também receberão 
atrações. Como por exemploa 
Estação Literária Prof. Maria de 
Lourdes Évora Camargo, que 
contará com a Expo Grangeiro 
(de 8 a 13 de julho), rodas de 
conversa e muito mais. 

A Estação Literária também se-
diará Exposições de Artes Vi-
suais, de terça-feira a sábado, 
o projeto: “Outras Estações” de 
música popular, às sextas-feiras, 
e aos sábados contará com exi-
bições de cinema do programa 
Pontos MIS.
As atrações também se esten-
dem à Vila de Luís Carlos, com 
shows e apresentações e a ou-
tras praças do município, como 
a da Igreja Matriz, onde ocorre-
rá em 8 de julho, às 19 horas, a 
Roda de Capoeira. 
Já as edições do City Tour, ocor-
rerão em 23 e 30 de julho, com 
saída do Parque de Lazer Pro-
fessora Deoclésia de Almeida 
Mello. A atividade foi preparada 
especialmente aos moradores 
da cidade, com foco em apre-
sentar “Um Novo Olhar Sobre 
Guararema”, com um tour guiado 
e ônibus gratuito.
As atrações acontecem de 1º 
a 31 de julho e para conferir a 
programação completa do 6º 
Festival de Inverno de Guarare-
ma, basta acessar o link https://
bit.ly/3bBH1dB e visualizar as 
atrações.
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equipe e afirmou que acredita 
que o trabalho será promissor 
com a jovem equipe de Guara-
rema.

A 35° edição do evento contou 
com equipes do Vale do Pa-
raíba, Litoral Norte, Fundo do 

Vale, Sul de Minas e Grande São 
Paulo, com público de mais de 
650 pessoas.
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