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Edições do Papo Aberto Guararema são realizadas com produtores 
culturais do município para implantação da Lei Paulo Gustavo
Município vai receber R$ 280 mil em repasses que devem ser utilizados no fomento de atividades e produtos culturais
A Secretaria Municipal de Cul-
tura e Turismo, por meio do Pro-
grama Papo Aberto Guararema, 
com apoio do Conselho Munici-
pal de Política Cultural, reuniu 
nesta quarta e quinta-feira (3 e 
4) artistas e profissionais de arte 
e cultura da cidade para tratar da 
implantação da Lei Complemen-
tar 195/2022, conhecida por Lei 
Paulo Gustavo.
Por meio da nova lei, o municí-
pio vai receber R$ 280 mil em 
repasses que devem ser utiliza-
dos no fomento de atividades e 
produtos culturais, como forma 
de atenuar os efeitos econômi-
cos e sociais da pandemia de 
Covid-19.
No dia 3, o público alvo foi pro-
dutores, artistas, diretores e pro-
fissionais do setor audiovisual 
como cinema, videoarte e etc. 
Já no dia 4, participaram profis-
sionais de todas as linguagens, 
como música, teatro, dança, ar-
tesanato, fotografia entre outros.

No início de ambos fóruns, a lei 
foi apresentada, valores, como 
se dará a inscrição de projetos 
e todos os detalhes do mecanis-
mo de repasse de verba. Após 
a apresentação do documento, 
a lei foi comparada – e diferen-
ciada – em relação à Lei Aldir 
Blanc, implementada recente-
mente em Guararema e que 
pôde servir como comparativo.
A exposição de ideias e meca-
nismos referentes à lei tomou 
boa parte dos encontros, quando 
os participantes questionaram e 
sugeriram maneiras de realizar 
a divisão deste valor, de como 
levar essas produções para re-
giões afastadas do centro do 
município e a necessidade de 
apoio aos produtores locais na 
formulação de projetos culturais 
amparados por programas mu-
nicipais, estaduais e federais.
“As duas edições estão sendo 
fundamentais para a formulação 
do Plano de Ação que o municí-

pio deve estipular e apresentar 
para receber os valores”, explica 
o secretário municipal de Cultura 
e Turismo, Mateus Sartori. “Pu-
demos colher muitas sugestões 
positivas para o avanço do proje-
to e que certamente vai torná-lo 
ainda mais democrático a todos 
os interessados”, completa.
Na próxima segunda-feira (8), o 
Conselho Municipal de Política 
Cultural realizará uma reunião 
extraordinária em que será apro-
vado o Plano de Ação sobre o 
tema que deve ser inserido na 
Plataforma do Governo Federal, 
e a homologação do SIMCTUR 
como o sistema oficial de cadas-
tramento da produção cultural 
da cidade, cumprindo assim 
as exigências legais para que 
o recurso seja destinado para 
Guararema. A reunião é fechada 
ao grupo e as discussões das 
edições do Papo Aberto serão 
consideradas.

Fotos: Comunicação (PMG)
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NATAÇÃO INFANTIL – SEGURANÇA PARA O VERÃO

Saber nadar não é apenas im-
portante pelos benefícios que a 
atividade física oferece (que não 
são poucos!), mas também por 
oferecer segurança para quem 
a pratica, podendo evitar mor-
tes por afogamento. Portanto, o 
quanto antes  puder proteger a 
vida das crianças oferecendo a 
elas a oportunidade de aprender 
a nadar, melhor. A natação passa 
segurança e autoconfiança para 
as crianças não só na piscina, 
mas também fora dela, como nas 
atividades escolares. Melhora 
a autoestima, a tranquilidade, a 
segurança. Com o aprendizado 

na água, bem como o contato 
com os pais, e as atividades nas 
aulas, contribuem para um bom 
desenvolvimento físico, emocio-
nal e social deles.  
• Adaptação ao meio 
líquido: através da natação, a 
criança aprende a dominar a 
água de uma maneira prazero-
sa, e passa a desenvolver ha-
bilidades aquáticas com mais 
facilidade enquanto criança.  
• Relacionamentos: o 
contato com os pais na água é 
um momento único. As ligações 
afetivas nessa fase são impor-
tantes para a estabilidade emo-
cional da criança. Esse contato 
entre mãe e filho(a) proporciona 
uma sensação de segurança e 
aconchego.
• Socialização: duran-
te a aula, pais, professores e 
outros bebês estão no mesmo 

do nado de sobrevivência, a na-
tação ajuda a superar medos e 
conquistar novos limites. Com o 
avanço da idade, a criança vai 
superando seus próprios recor-
des e vai aprendendo a lidar com 
vitórias (alegrias) e derrotas (frus-
trações). A natação pode ofere-
cer uma carga emocional muito 
parecida com aquela encontra-
da na vida adulta. O objetivo da 
natação para bebês não é fazer 
com que eles saiam nadando os 
4 estilos, mas sim, proporcionar 
uma adaptação ao meio aquá-
tico, através de movimentos e 
exercícios na água. Alguns dos 
benefícios da natação para os 
bebês:
• Estímulo e desenvol-
vimento: uma vez que os bebês 
passam a maior parte do tempo 
deitados em um berço ou carri-
nho, o estímulo que eles recebem 

ambiente. Por isso, a aprendi-
zagem por observação, jogos 
lúdicos, e o relacionamento das 
crianças com os pais ajuda na 
interação e pode proporcionar 
novas amizades.
• Nado sobrevivên-
cia: por meio de movimentos 
rústicos, através desse nado, 
a criança consegue se manter 
na superfície ou chegar até a 
borda da piscina.  É importante 
mostrar para as crianças que 
elas devem ter respeito pelo am-
biente aquático, que não devem 

entrar sozinhas na água, bem 
como ensinar a melhor forma de 
sair da água.
Por isso, o ensino da natação 
deve ter como primeiro objetivo 
a prevenção de afogamento (seja 
o aluno bebê, criança, jovem ou 
adulto). Entre os 3 meses aos 6 
anos de idade, é possível a partir 
da imersão, provocar reações de 
adaptação, visando progresso 
na capacidade de flutuar, de 
se virar para a posição dor-
sal e controlar a respiração. 

Lembramos que o fato de 
saber nadar 25, 50, ou 100 
metros em algum dos 4 estilo 
de nados, não faz com que 
o nadador esteja totalmente 
a salvo em uma situação de 
risco no meio aquático, seja 
qual for sua idade. É necessá-
rio controlar o comportamento 
dentro da água, saber imergir, 
controlar a respiração e prin-
cipalmente manter a calma.
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Em seu segundo mandato, o 
Vereador Claudinei Santos de 
Oliveira, conhecido como Tíu, 
foi o vereador mais votado de 
Guararema, com 880 votos. 
Tem desenvolvido seu traba-
lho dentro da Câmara Muni-
cipal, como Vice-Presidente 
e dedicando-se a atender as 
prioridades dos moradores 
do bairro Parateí e demais 
bairros da Região Norte, re-

Vereador Tíu prioriza segurança em bairros da Região Norte

presentando seus morado-
res e visando melhorias na 
infraestrutura e priorizando 
a Segurança e Saúde.  
Por meio de suas indicações, 
conquistou a pavimentação 
asfáltica em várias ruas do 
Parateí e Cerejeira, assim 
como troca de luminárias 
no Parateí, Jardim Dulce e 
Colônia. Outras conquistas 
foram: a reforma e ampliação 

da Unidade Básica de Saúde 
no Jardim Dulce; cobertura 
da quadra poliesportiva e 
reforma da Escola Municipal 
“Dom Aberto Johnnes Ste-
eger” (Jardim Dulce); cons-
trução do campo de areia ao 
lado do campo do Colorado; 
obras de drenagem na Rua 
São Caetano do Sul (Colônia); 
implantação de rede de água 
na Estrada Municipal Massato 
Kodama, Rua dos Ferroviá-
rios e Job Rodrigues da Silva, 
no bairro Lambari; troca de 
galeria de águas pluviais na 
Rua das Palmas, no bairro 
Cerejeira; ampliação e refor-
ma do campo da Cerejeira; 
entre tantas outras. 
Em 2021, das 713 indica-
ções apresentadas por todos 
os Vereadores, na Câmara 
Municipal de Guararema, 85 
foram do Vereador Tíu e ele 
tem priorizado a segurança 
nos bairros da Região Norte, 
onde o monitoramento por 
câmeras já chegou. Foram 
instaladas câmeras em locais 

como a Praça “Carmelino Au-
gusto da Silva”, localizada na 
Rua Rio Branco (Parateí) e na 
Praça “André Luís Fernandes 
Cardoso”, na Rua Dom Pedro 
I (Jardim Dulce). Ambas, fru-
tos das Indicações nºs 144 
e 209/2021 onde o Vereador 
Tíu justifica que, as praças 
são frequentadas por vários 

munícipes que usufruem de 
suas horas de lazer nelas, 
inclusive com a presença de 
crianças que gostam de brin-
car nesses locais. No entanto, 
a presença de indivíduos que 
praticam atos ilícitos também 
têm sido frequente nesses lo-
cais e as câmeras são uma 
forma de coibir a presença 
dessas pessoas, auxiliando 
na prevenção de crimes. 
Com todas essas metas al-

cançadas, o Vereador Tíu 
continua solicitando melho-
rias na Região Norte, sempre 
em contato com o Prefeito 
José Luiz Eroles Freire (Zé) 
e pedindo para atender ao 
monitoramento por câmeras, 
inclusive nos bairros Lambari 
e Cerejeira, levando melho-
rias na infraestrutura desses 
bairros que beneficiarão, em 
muito, seus moradores. 
Fonte: Câmara Municipal de 
Guararema 

Fotos: CMG
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Secretaria Municipal promove Jornada da Educação
Novidade para este ano foi a capacitação dos professores, realizada na Escola da Natureza
A Secretaria Municipal de Edu-
cação promoveu, em julho, a 
IX Jornada da Educação da 
Rede Municipal de Ensino.
Foram tratados temas como 
Saúde Emocional, Alimenta-
ção Escolar para Alunos com 
Necessidades Especiais, Ins-
trução sobre a Importância do 
Uso de EPI, Educação do Sé-
culo XXI, entre outros de ex-
trema relevância às equipes 
da Rede Básica de Ensino.
A novidade para este ano foi 
a capacitação dos professo-
res, realizada na Escola da 
Natureza. O encontro, realiza-
do nos dias 14 e 15 de julho, 

ganhou o nome “Ambiente-
-SE”, em alusão à temática de 
Educação Ambiental e a sigla 
SE (Secretaria de Educação).
Os professores participaram 
de quatro oficinas: “Represen-
tação da Natureza”, em que 
foram convidados a represen-
tar de forma lúdica um ciclo 
da natureza; “Teia da Vida”, 
que demonstrou a inter-re-
lação existente na natureza, 
formando um equilíbrio, e 
como qualquer interferência 
antrópica afeta diretamente 
todo o ecossistema; “Tintas 
Naturais”, em que os educa-
dores aprenderam a fazer tin-

tas utilizando elementos natu-
rais, facilmente encontrados 
em nosso dia a dia; “Árvores 
Raras na Paisagem”, em que 
puderam conhecer um pouco 
mais sobre as árvores e suas 
sementes, além de realizar 
um plantio de uma dessas ár-
vores, cuja muda foi ao viveiro 
municipal.
A Secretaria Municipal de 
Educação, com esta inicia-
tiva, espera contribuir para 
a formação continuada dos 
profissionais, garantindo 
uma Educação de qualidade 
e, consequentemente, uma 
sociedade mais consciente.

Artesanato e Culinária de Guararema marcam presença no Revelando São Paulo
Revelando SP é um grande evento de economia criativa, que tem como base a cultura tradicional paulista
O artesanato e a culinária de 
Guararema marcaram presença 
no maior evento de Economia 
Criativa e Cultura Tradicional de 
São Paulo, o “Revelando São 
Paulo”, realizado pelo Estado de 
São Paulo e gerido pela Organi-
zação Social Amigos da Arte.
A Culinária guararemense foi 
representada com a tradicional 
Galinhada de São Longuinho, 
além das cachaças e a tradição 
paçoca artesanal. Na expressão 
Artesanato, Guararema partici-
pou com peças em bambu e 
madeira. 
O RevelandoSP é um grande 
evento de economia criativa, 
que tem como base a cultura 
tradicional paulista que reúne 
artesanato, culinária e atividades 
artísticas de todas as regiões do 
estado. Mais de 50 edições do 

evento já foram realizadas, ao 
longo de 18 anos e recentemente 
a organização social Amigos da 
Arte faz a gestão do projeto.
A artesã Ruth Maria, que partici-
pa do Revelando há mais de 15 
anos, enalteceu o evento e falou 
sobre a organização na edição 
de 2022. “Foi maravilhoso, me 
senti uma criança com o tanto de 
cuidado que tinham com a gente. 
O povo de São Paulo e toda re-
gião da Grande SP estava com 
sede de cultura e esse evento 
veio para alegrar os corações.”
O evento aconteceu entre os dias 
20 a 24 de julho, no Parque da 
Água Branca, com mais de 300 
atividades propostas por 120 
municípios de São Paulo. 
“Guararema possui uma vas-
ta quantidade de expressões 
culturais em diversos setores. 

No Revelando São Paulo 2022 
pudemos apresentar projetos 
de Artesanato e Culinária, dois 
segmentos fortes no município 
e que são reconhecidos por sua 

A Culinária guararemense foi representada com a tradicional 
Galinhada de São Longuinho

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

qualidade”, disse o secretário 
municipal de Cultura e Turismo, 
Mateus Sartori.
Em 2020 e 2021, em decorrên-
cia da pandemia de Covid-19, o 

Revelando foi realizado no formato online, voltando ao seu 
formato presencial neste ano.

Fotos: Comunicação (PMG)

Fotos: Comunicação (PMG)
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Grupo de Trabalho para implantação da Lei Paulo Gustavo vai à Câmara para integrar vereadores no processo
Parlamentares também foram convidados para a reunião extraordinária em que será aprovado o Plano de Ação sobre o tema

O Grupo de Trabalho para Im-
plantação da Lei Complementar 
195/2022, conhecida como Lei 
Paulo Gustavo, apresentou aos 
vereadores de Guararema, nesta 
segunda-feira (01), os detalhes 
da lei e os tramites necessários 
para sua implantação. 

O intuito da reunião entre o grupo 
de trabalho formado por técni-
cos da Administração Pública e 
membros do Conselho Munici-
pal de Política Cultural com os 
vereadores de Guararema foi 
explicar a importância da lei ao 
setor cultural de Guararema, a 

relação da Lei Paulo Gustavo 
com a Lei Aldir Blanc e inserir 
os parlamentares no processo 
de disseminação da informação 
junto à sociedade.
O intuito da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, que enca-
beça o processo de implemen-
tação da Lei Paulo Gustavo em 
Guararema, é fazer com que as 
pessoas interessadas e relacio-
nadas ao tema procurem a Pasta 
para a inscrição bem como para 
explicações sobre o edital que 
será lançado. 
Os vereadores também foram 
convidados para a reunião extra-
ordinária do Grupo de Trabalho 
que acontecerá na próxima se-
gunda-feira (08), a ser realizada 
na Casa da Memória, em que 
será aprovado o Plano de Ação 
sobre o tema que deve ser dis-
ponibilizado na Plataforma do 
Governo Federal – cumprindo 
assim uma exigência legal para 
que o recurso seja destinado 
para Guararema. 
“O contato com a sociedade civil 

Saúde de Guararema inicia aplicação de quarta dose da 
vacina contra Covid-19 em adultos com mais de 30 anos
Não é necessário agendamento; basta comparecer nos horários de funcionamento

A Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, deu início à nova etapa da 
campanha de vacinação contra 
a Covid-19, nesta segunda-fei-
ra (01). A quarta dose da vacina 
contra a Covid-19 está disponível 
para pessoas a partir de 30 anos, 
que já completaram quatro meses 
do recebimento da terceira dose.
Assim como as demais doses, 
a aplicação está ocorrendo nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) Jardim Dulce e Lambari, 
das 9 às 15 horas, de segunda 
a sexta-feira. Além da Unidade 
de Vacinação do Nogueira, das 
9 às 16 horas, de segunda a sex-
ta-feira e das 9h30 às 14 horas 
aos sábados. 
Não é necessário agendamento, 
basta comparecer nos horários 
de funcionamento e garantir mais 
um reforço na imunização contra 
a Covid-19
Em junho, a Prefeitura de Gua-
rarema, por meio da Secretaria 

Municipal de Saúde, deu início 
à aplicação da quarta dose da 
vacina (segunda dose de refor-

ço) contra a Covid-19, em adultos 
acima dos 50 anos e profissionais 
da Saúde, maiores de 18 anos.

é uma prerrogativa da Lei Pau-
lo Gustavo e a participação da 
Câmara Municipal no processo 
de implementação da lei é fun-
damental para atingirmos esse 
objetivo”, explica o secretário mu-
nicipal de Cultura e Turismo, Ma-
teus Sartori. “Queremos ter um 
processo robusto de implantação 
da Lei Paulo Gustavo em Guara-
rema, que tenha a participação 
do Poder Público e da população 

como um todo”, completa. 
Por meio da nova lei, o município 
vai receber R$ 280 mil em repas-
ses que devem ser utilizados no 
fomento de atividades e produtos 
culturais, como forma de atenuar 
os efeitos econômicos e sociais 
da pandemia de Covid-19.
A Câmara Municipal de Gua-
rarema também foi convidada 
para participar das edições do 
Papo Aberto Guararema”, nos 

dias 3 e 4 de agosto, às 19 horas, 
na Estação Literária. No dia 3, 
o público alvo será produtores, 
artistas, diretores e profissionais 
do setor audiovisual como cine-
ma, vídeo, arte e etc. Já no dia 4, 
será aberto para profissionais de 
todas as linguagens, como mú-
sica teatro, dança, entre outros.
O nome da lei homenageia o ator 
e humorista Paulo Gustavo, que 
morreu em maio de 2021, vítima 
da covid-19.

Festival de Inverno  atrai cerca de 70 mil pessoas  em Guararema

O Festival de Inverno de Guara-
rema teve suas atividades cultu-
rais, musicais e gastronômicas, 
encerradas no último domingo. 
Com isso, o balanço divulgado 
pela Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo em parceria 
com a Associação Comercial de 
Guararema, demonstra que mais 
de 70 mil pessoas participaram 
do evento, seja das atrações no 
Espaço Gastronômico ou nas 
diversas ações culturais e de 
música em toda a cidade. 
Neste ano, o Festival aconteceu 
durante as terças; quintas e sex-
tas-feiras; além dos sábados e 
domingos, totalizando 24 dias 
de atividades diversas, com uma 
programação com mais de 50 
atividades artísticas e culturais 
distribuídas em 4 palcos pela ci-
dade: o Parque de Lazer Profes-
sora Deoclésia de Almeida Mello, 
a Vila de Luís Carlos, a Estação 
Literária Prof. Maria de Lourdes 
Évora Camargo e a Igreja Matriz.  
Além da famosa Feira Gastronô-
mica da Associação Comercial 
e Empresarial de Guararema.
Do total de 250 entrevistados, 

65% eram turistas (20% de 
São Paulo, 15% de Mogi das 
Cruzes e outros 30% de outras 
cidades), enquanto 35% eram 
moradores de Guararema. Foi 
registrada também a presença 
de estrangeiros nas atrações, 
principalmente turistas do Uru-
guai e Argentina. 
O levantamento também de-
monstra que mais da metade 
dos entrevistados já haviam vi-
sitado  Guararema (51%). Quanto 
à hospedagem dos turistas, 25% 
afirmaram estar hospedados en-
tre 2 e 5 dias sendo que, do total 
de pessoas ouvidas, 82% deram 
nota máxima em relação à quali-
dade da infraestrutura da cidade. 
A unanimidade se deu quando 
questionados se indicariam a ci-
dade e o Festival de Inverno de 
Guararema para outras pessoas, 
visto que 100% dos entrevista-
dos afirmaram positivamente. 
“Os números do Festival de-
monstram que tivemos êxito em 
levar atrações culturais, musicais 
e gastronômicas tanto para os 
turistas que nos visitaram quan-
to para a população de Guara-

rema”, explica o secretário de 
Cultura e Turismo, Mateus Sar-
tori. “O resultado do Festival de 
Inverno foi positivo e nos norteia 
para os próximos grande eventos 
que ocorrerão em Guararema”, 
completa. 
Com foco na geração de renda, 
fortalecimento do comércio lo-
cal e do setor turístico, o evento 
contou com mais de 170 pro-
fissionais envolvidos no espa-
ço gastronômico, participação 
de mais de 44 artistas, sendo 
a grande maioria, profissionais 
locais e investimento de cerca 
de R$ 200 mil reais em estrutura 
e programação.
“Esse foi o primeiro grande even-
to pós pandemia e nos mostrou 
quanto as pessoas estão que-
rendo se encontrar, passear e 
se divertir”, afirma o presidente 
da Associação Comercial de 
Guararema, Silvio Nunes. “Nos-
sa feira gastronômica, tivemos 
uma presença marcante e de 
guararemenses, provando que o 
evento é importante não só para 
o turista mas também para nossa 
população”, completa.

Fotos: Comunicação (PMG)

Fotos: Comunicação (PMG)
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CURSOS PROFISSIONALIZANTES

PARA VOCÊ CRESCER
NO MERCADO DE
TRABALHO

MAIS DE
300 VAGAS
PARA GUARAREMENSES
A PARTIR DE 14 ANOS

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO

Excelência no Atendimento 
ao Cliente - Turma 1
17 a 29/08 - de quarta a sexta-feira
Das 13h30 às 16h30
Idade Mínima: 16 anos 
 
Padeiro / Confeiteiro
18 a 31/08 - de segunda a sexta-feira
Das 18h30 às 22h30
Idade Mínima: 16 anos  
 
Libras - Básico para Iniciantes
20/08 a 26/11 - aos sábados 
Das 9h às 12h
Idade Mínima: 16 anos  

Iniciação à Contabilidade
20/08 a 29/10 - aos sábados
Das 13h às 17h
Idade Mínima: 16 anos   
 
Cuidador de Idosos
22/08 a 02/09 - de segunda a sexta-feira
Das 18h às 22h
Idade Mínima: 18 anos   

Informática Básica
22/08 a 09/11 - segunda e quarta-feira
Das 18h30 às 21h30
Idade Mínima: 14 anos     

FAÇA SUA INSCRIÇÃO
DAS 8H ÀS 11H30 E DAS 13H ÀS 21H
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

E TAMBÉM ON-LINE NO SITE DA PREFEITURA

NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE
“PREF. SEBASTIÃO ALVINO DE SOUZA”
RUA DR. ARMINDO, 567, BAIRRO NOGUEIRA

LEVAR: 
RG, CPF E COMPROVANTE DE ENDEREÇO

Confira o regulamento em 
www.guararema.sp.gov.br

GRA
TUIT

O!
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Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.brColunista Social 

SILENE    OLIVEIRA
Cel: (11) 99607.8329 

Pela terceira vez, a Miss Guararema Kamilly Santos de Santana (8 anos), filha do casal Luciano dos Santos e Cintia Santos de Santana, estará 
representando o município no Miss São Paulo Infantil & Teen 2022, que ocorrerá em outubro. Kamilly, além de linda, irradia  simpatia, alegria e 
muito carisma. Com certeza nossa Miss contará com a torcida e aplausos dos guararemenses. Que Deus continue abençoando e abrindo os seus 
caminhos para que Kamilly brilhe e realize os seus sonhos.
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SILENE    OLIVEIRA

José Freire Nunes foi admitido no Programa de Mestrado Acadêmico em Direitos Humanos na Escola de Artes e Ciências da Universidade 
Católica da América (Washington - EUA). Amigos e Familiares desejam-lhe Sucesso e Alegrias nesta nova etapa. PARABÉNS JOSÉ!
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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

Programa Capacita + Guararema abre inscrições 
de cursos gratuitos de qualificação profissional
Inscrição deve ser realizada no site da Prefeitura de Guararema
ou na Escola Profissionalizante “Pref. Sebastião Alvino de Souza”

A Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Emprego e Desenvolvimento 
Econômico , que tem como o 
Secretário Odvane Rodrigues 
da Silva,  abriu nesta sexta-feira 
(05) as inscrições do “Progra-
ma Capacita + Guararema”, que 
garante cursos de qualificação 
profissional em diversas áreas 
e segmentos para os munícipes. 
A inscrição deve ser realizada 

no site da Prefeitura de Guara-
rema ou na Escola Profissiona-
lizante “Pref. Sebastião Alvino 
de Souza”, na Rua Dr. Armin-
do, 567, Bairro Nogueira, com 
os seguintes documentos: RG, 
CPF, comprovante de endereço, 
de segunda a sexta-feira, das 8 
horas às 11h30 e das 13 às 21 
horas. O link para inscrição tam-
bém está disponível nas redes 
sociais da Prefeitura de Guara-

rema (Facebook e Instagram).
As inscrições são para o primei-
ro grupo de cursos: Excelência 
no Atendimento ao Cliente 
(Turma 1); Padeiro/Confeiteiro; 
Libras – Básico para Iniciantes; 
Iniciação à Contabilidade; Cui-
dador de Idosos; e Informática 
Básica. 
Até o final de 2022, serão mais 
de 300 vagas nos cursos do 
programa que é voltado ao pú-
blico com idade a partir dos 14 
anos que more em Guararema. 
O candidato deve atender aos 
requisitos básicos do curso de 
interesse. 
A iniciativa, que também conta 
com cursos aos sábados, tem 
como objetivo a inserção deste 
grupo ao mercado de trabalho 
por meio da qualificação profis-
sional, atendendo a demanda de 
trabalho disponível no Serviço 
de Atendimento ao Trabalhador 
(SAT), diminuindo o desemprego 
e aumentando as oportunidades 
dos guararemenses. 
O foco do programa também é 
preencher vagas que já estão 
sendo criadas por conta da re-
tomada dos eventos de grande 
porte em Guararema, como por 
exemplo o Cidade Natal, que 
será retomado em 2022.

Prefeito Zé recebe equipe de arquitetura responsável por projeto 
executivo de revitalização do Teatro Municipal de Guararema
Administração Municipal vai revitalizar o espaço e colocá- lo em funcionamento
O prefeito de Guararema, Zé, re-
cebeu na tarde desta quarta-feira 
(03) os responsáveis pelo deta-
lhamento do projeto executivo da 
revitalização do Teatro Municipal 
José Luiz Alvino de Souza. A em-
presa que venceu a licitação para 
prestar esse serviço esteve repre-
sentada por arquitetos e outros 
por profissionais de outros seto-
res como de estrutura, hidráulica, 
de elétrica, etc. 
Preservando características his-
tóricas do local, especialmente na 
fachada, a Administração Munici-
pal vai revitalizar o espaço e co-
locá-lo em funcionamento, sendo 
mais um equipamento público de 
Cultura para os munícipes. 
O secretário municipal de Cul-
tura e Turismo, Mateus Sartori, 
também acompanhou a equipe 
de arquitetura e o chefe do Exe-
cutivo guararemense na visita 
técnica pelo espaço.
O anúncio de revitalização do 
Teatro Municipal ocorreu em 
abril, quando o prefeito Zé e 
outros membros do Executivo e 
do Legislativo estiveram no local 
apresentando o projeto de como 
ficará o espaço. 
“Mantendo as características his-
tóricas do local, vamos revitalizar 
o Teatro Municipal e tornar este 
espaço em mais um ponto de 
Cultura de nossa cidade”, disse o 
prefeito Zé. “Estamos finalizando 
a revitalização do Mercado Muni-
cipal, que fica ao lado do teatro, 
também com essa proposta de 
termos mais espaços públicos 
preservando os detalhes de 
como eram na época de suas 
inaugurações”, completa.

Fotos: Comunicação (PMG)


