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A informação ao alcance de todos

Sicredi de Guararema comemora 
2 anos com balanço positivo
Cooperativa de crédito celebrou dois anos no município, em 31 de agosto, com crescimento de mais de 200% em número de associados

O cooperativismo finan-
ceiro foi uma grande novi-
dade em Guararema, há 
dois anos, quando a Sicredi 
Progresso PR/SP chegou 
à cidade. Hoje, muito bem 
aceita, a agência registrou 
um crescimento de 278% 
em números de associa-
dos, só no comparativo 
com o primeiro semestre 
de 2019. Mas, além de 
atrair as pessoas para as 
vantagens de fazer parte 
do time, o Sicredi ainda re-
forçou o espírito de coop-
erar, por meio de grandes 
projetos, onde fixou a sua 
marca e aumentou a credi-

bilidade na região.
Para a gerente da uni-

dade guararemense, Gra-
cieli Medin, o município 
mostrou excelente aceit-
ação com o cooperativismo 
de crédito para serviços 
financeiros. “O Sicredi é 
uma Instituição Financeira 
Cooperativa que vem cre-
scendo e se destacando. 
Na cidade de Guararema 
não seria diferente. Es-
tamos ampliando nossa 
participação no mercado e 
ganhando cada vez mais 
aceitação na região”, av-
aliou a gerente, que está 
à frente da agência desde 

janeiro deste ano. “O Sicre-
di tem crescido bastante 
em todos os segmentos. 
Temos uma oferta mais 
próxima e valorizamos o 
relacionamento e o cresci-
mento econômico dos nos-
sos associados”, ressaltou.

G r a c i e l i  t a m b é m 
chegou em Guararema 
com a missão de reforçar 
a marca da cooperativa 
no município, por meio 
de grandes projetos. Só 
neste ano, a cooperativa 
participou de nove ações 
sociais na cidade, entre 
elas a Copa Regional 
Sicredi, no qual a marca é 

Gracieli Medin, gerente da unidade de Guararema  vem de-
senvolvendo junto com a sua equipe, um excelente trabalho  
atraindo novos cooperados para a agência Sicredi.

a principal patrocinadora 
do campeonato que tem 
a participação de mais de 
50 equipes de Guararema. 
A agência ainda patroci-
nou eventos importantes 
como a Festa do Divino 
Espírito Santo, em que fez 
doações de aventais, sem 
contar que a agência tam-
bém marcou presença em 
outras festividades tradi-
cionais da cidade, como 
a Festa das Orquídeas, a 
Feijoada do Rotary Clube 
e a Festa do Yakissoba.
Continua na página -05

Guararema: 121 anos de história
Celebrações marcam a emancipação político-administrativa da cidade

Guararema está prestes 
a completar 121 anos de 
história no próximo dia 19 de 
Setembro. Mesmo passando 
pelo momento delicado devi-
do a pandemia do COVID-19, 
os munícipes têm muito a 
comemorar.

 Desta vez não será pos-
sível a participação do público 
guararemense nas celebra-
ções, mas a cidade contará 
com novos e importantes es-
paços e serviços públicos, os 
quais poderão ser usufruídos 
agora respeitando os proto-
colos de controle sanitário ou 
após o período de pandemia.

 A entrega da reforma da 
Escola Municipal “André An-
tonio Mariano” está prevista 
para acontecer no fim do mês. 
O local acolherá os alunos 
do Parque Agrinco e região 
proporcionando mais como-
didade e conforto, sempre 
preservando a excelência do 
trabalho da Rede Municipal 
de Ensino.

 O Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (CREAS) “Adolfina 
Francisca Rafael” reforça os 
serviços de atendimento e 
ações de orientação, proteção 
e acompanhamento às famí-
lias com um ou mais membros 
em situação de risco pessoal 

e social, ameaça ou violação 
de direitos. Este serviço vem 
a agregar, em conjunto com 
os trabalhos já realizados 
pela Secretaria de Assistência 
Social, Habitação e Cidadania 
(SEMASCH).

 Assim como no último 
ano, a 2ª edição do Festival 
de Flores e Licores acontece 
na Vila de Luís Carlos, nos 
dias 26 e 27 de setembro, 
com a exposição dos produ-
tores locais de flores e licores. 
Sendo esse um momento de 
lazer aos moradores e visi-
tantes para aproveitarem a 
paisagem e o comércio local.

 No bairro Ipiranga, o 
Ginásio Poliesportivo “Lázaro 
Germano”, o qual passou por 
reforma, ampliação e mo-
dernização, certamente vai 
reforçar a prática esportiva 
de diversas faixas etárias e 
modalidades. Com material 
e estrutura de última geração, 
sala multiuso, arquibancada 
com cadeiras, espaço dedi-
cado à imprensa, vestiário 
aos jogadores e árbitros, o 
espaço será palco de muitos 
jogos e grandes eventos. Já 
a Sala de Troféus, que deve 
prestar homenagem ao sau-
doso esportista “João Batista 
Barbosa - Pelezão” reúne 
a trajetória dos esportes no 
município.

 Ao lado do Ginásio, a 
Quadra Poliesportiva “Carlos 
Renato Bennaton Usier” será 
mais um espaço de esporte 
e lazer para promover a qua-
lidade de vida do guarare-
mense, com três opções para 
prática de atividades físicas 
(quadra de grama sintética, 
quadra de piso de cimento e 
academia ao ar livre).

 O desfile cívico deixará 
de acontecer neste ano, em 
cumprimento às orientações 
das autoridades da área da 
Saúde. Assim como parte 
dos eventos que fazem parte 
da programação alusiva ao 
aniversário de 121 anos serão 
transmitidos de maneira virtu-
al, sem a presença de público 
para evitar aglomerações.
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José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor 
Técnico e Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: 
josebgeraldo@ig.com.br

José Marcos Educador Físico

Todos que procuram os 
serviços em uma academia 
de ginástica, musculação, 
natação, hidroginástica, 
pilates, etc, tem um objeti-
vo, uma meta inicial. Pode 
parecer óbvio, mas é um 
fator que poucos se lem-
bram, inclusive o próprio 
cliente. Os objetivos podem 
variar desde emagrecer, 
aumentar força, melhorar 
o equilíbrio corporal e a 
destreza para evitar que-
das e acidentes caseiros, 
hipertrofia muscular, reesta-
belecimento da flexibilidade 
para tarefas básicas diárias 
como amarrar os sapatos, 
reduzir dores articulares e 
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  RESULTADO
musculares, combater o 
estresse e seus malefícios, 
dar uma aprimorada na si-
lhueta, reduzir o colesterol, 
combater o sedentarismo e 
suas consequências, enfim, 
podem existir infinitos ob-
jetivos. Porem, por trás de 
todo objetivo que motiva a 
busca pelos serviços numa 
academia, está o por que 
de determinado objetivo. 
Como assim? Usando um 
exemplo direto, quem busca 
o emagrecimento através 
de exercícios sistematiza-
dos e orientados, deve se 
perguntar ou saber por que 
quer emagrecer. Pode ser 
por questões de saúde, 

mobilidade, auto estima, es-
tética, para um casamento, 
aniversário... E para esse 
por que, poucos atentam. 
Muitas vezes naquela ana-
mnese básica na matrícula 
da academia, há a questão 
sobre objetivo do cliente, 
como também há na ficha 
de musculação. Mas não 
se aprofundam em tornar o 
atendimento mais pessoal, 
personalizado e assim se 
inteirar do real motivo da-
quele objetivo mencionado 
na matrícula e na ficha. 
Conhecer a rotina de vida, 
hábitos, afinidade com ativi-
dade física, limitações, pre-
ferências, e outras coisas 
mais, é parte essencial do 
atendimento sério e respon-
sável para buscar o objetivo 
mencionado no início. A isso 
chamamos de resultado. 
Parece absurdo, mas é 
isso mesmo. Naturalmente 

as pessoas se matriculam 
numa academia buscando 
resultado, mas invariavel-
mente esse produto tão 
desejado não é entregue 
ao cliente. Basicamente 
porque não há uma progra-
mação voltada diretamente 
ao objetivo individual nem o 
entendimento por parte dos 
professores do que há por 
trás de cada objetivo. Con-
trário aos que imaginam ser 
incompetência profissional, 
podemos chamar mais de 
um hábito automático de 
grande parte dos professo-
res e academias motivado 
pela grande rotatividade de 
clientes e também pela falta 
de compromisso dos mes-
mos com as próprias neces-
sidades que os levaram em 
busca dos serviços de uma 
academia. Resumindo, é 
uma falha tanto das aca-
demias que precisam tratar 

seus clientes de forma mais 
profissional e personaliza-
da e entregar o resultado, 
como também é uma falha 
do próprio cliente que deve 
ambicionar a entrega do re-
sultado, cobrar professores 
e academias e fazer sua 
parte de forma responsável, 
como a incorporação de 
hábitos saudáveis no dia a 
dia. Na Acqua Boya busca-
mos a entrega do resultado 
e diariamente buscamos 
o máximo de informações 
para ajustar detalhes que 
nos auxiliem nessa tarefa. A 
excelência em performance 
humana é nosso objetivo 
para atender aos objetivos 
dos clientes e dar o retorno 
esperado. Acreditamos que 
todos tenham sua excelên-
cia em performance, claro 
com os cuidados individuais 
sempre à frente para norte-
ar nosso trabalho.

Advocacia Ubirajara Silveira
         Desde 1958

Rua Quintino Bocaiúva, 231    www.aus.com.br          Tel:(11) 3106-2042

  7º andar - Centro                     contato@aus.com.br           (11) 3107-8468

  São Paulo- SP - 01004903 
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Rede de farmácias Drogarema:  Uma história de sucesso!
Há 25 anos em Guararema, a rede Drogarema conta com três unidades na cidade e profissionais experientes para atendimento ao público

A farmácia Drogare-
ma nasceu na cidade 
de Mogi das Cruzes, 
onde ainda era cha-
mada Droga Deodato. 
Gerenciada pelo tra-
dicional farmacêutico 
Takashi Goto, ainda 
neste período, Wagner 
Alexandre Gabriel, aos 
13 anos no ano de 1989 
iniciou-se como colabo-
rador da empresa.

No ano de 1979, a 
Droga Deodato veio 
também para Guara-
rema, onde passou a 
se chamar Drogarema, 
iniciando assim uma 
trajetória de sucesso na 
cidade.

D e s d e  2 0 1 5  o 
querido farmacêutico 
Takashi Goto se desli-
gou da empresa para 

cuidar de sua saúde, 
deixando muitos clien-
tes e amigos que eram 
conquistados por sua 
simpatia e cuidado no 
atendimento.

Há 23 anos, a Dro-
garema conta com a 
gestão administrativa 
do diretor geral Wag-
ner Alexandre Gabriel, 
farmacêutico, pós-gra-
duado em farmacologia 
clínica e em TI, MBA em 
controladoria e gestão 
financeira, mestre pro-
fissional em ciências e 
tecnologia em saúde e 
atualmente finalizando 
a pós-graduação em 
farmácia estética. 

A rede Drogarema 
é sinônimo de tradição 
na cidade, oferecendo 
as melhores ofertas e 

preços e atualmente 
conta com profissionais 
técnicos dedicados à 
saúde da população de 
Guararema.

Os profissionais que 
atuam na Drogarema 
são experientes e trei-
nados para o melhor 
atendimento com pre-
ocupação a saúde e 
segurança dos clientes!

Marque um horário 
com Wagner Alexandre 
Gabriel ou fale com 
nossos profissionais 
através do telefone (11) 
97373-6573 (Unidade I 
Calçadão), (11) 99829-
0233 (Unidade II Rua 
D’Ajuda) e (11) 99865-
9680 (Unidade III Rua D. 
Laurinda). Drogarema 
pensando sempre em 
você!  Farmacêutico Takashi Goto e  Wagner Alexandre Gabriel - Diretor Geral

da Rede de farmácias Drogarema.
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Horóscopo para  os dias 05 e 06/09
DIA 05/09/2020

ÁRIES - Aproveite a 
influência para colocar 
em dia seus negócios 
e compromissos que 
estão em atraso. Êxito 
sentimental, amoroso 
e profissional. Tudo 
indica que será bem 
sucedido com pessoas 
do sexo oposto. Predis-
posição a ter alguns 
aborrecimentos liga-
dos aos amigos que 
não lhe são leais.

TOURO - As críticas 
deverão ser evitadas, 
juntamente com as 
ações violentas. Terá 
sucesso e bastante 
felicidade, na vida sen-
timental e amorosa. 
Atenção e compreen-
são aos sues atuais 
problemas poderá lhe 
trazer reais benefícios.

GÊMEOS - A posição 
dos astros indica favo-
recimento em todos os 
seus interesses. Cria-
turas ou ocorrências 
dispersivas poderão 
desviar sua atenção 
dos compromissos e 
problemas mais im-
portantes do dia. Não 
permita que isto acon-
teça. Fluxo excelente 
para as diversões.

CÂNCER - A posição 
da lua é ótima para 
compra e venda de pro-
priedades, e para cons-
truir casa própria se 
ainda não têm. Esmero 
e capricho demasia-
dos poderão resultar 
em perda de tempo. A 
solução dos pequenos 
incidentes cotidianos 
traz como resultado 
uma criatividade que 
tinha ficado apagada.

LEÃO - No setor pro-
fissional procure um 
melhor direcionamen-
to. Contudo, não se dei-
xe influenciar como de 
costume, pelas coisas 
irreais. Se você ainda 
não conseguiu encon-
trar o seu par perfeito, 
poderá ter alguma sur-
presa.

VIRGEM - Fluxo as-
tral é dos mais propí-
cios a todos os seus 
interesses materiais. 
Esforce-se o mais que 
puder que conseguirá 
realizar todos os seus 
desejos. Continue seu 
projeto que ficou es-
quecido pelo tempo. 
Bom êxito em toda 
e qualquer atividade 

comercial. Melhores 
lucros em perspectiva.

LIBRA - Confie em 
si mesmo procurando 
compreender o seu 
valor profissional. Leia 
penetre nas coisas 
para realmente melho-
rar e valorizar o seu 
intelecto e sua perso-
nalidade. Do ponto de 
vista material, este 
dia poderá lhe trazer 
novidades.

ESCORPIÃO - Pes-
soas amigas estão dis-
postas a ajudar você. 
Use de tato para in-
fluenciar os seus su-
periores hierárquicos. 
O período revela maio-
res vantagens para as 
pessoas que estudam, 
e uma aproximação 
benéfica com pessoas 
do sexo oposto.

SAGITÁRIO - Suas 
energias poderão ser 
empregadas com re-
sultado. Evite assumir 
compromissos contra 
os seus interesses. O 
dia também poderá ser 
aproveitado para tratar 
das questões de heran-
ças, legados e tudo o 
que diga respeito ao 
dinheiro.

CAPRICÓRNIO - Ex-
celente para novas 
associações e aos 
negócios comerciais. 
Também com o seu 
jeito possessivo de 
ser, a pessoa amada se 
ressentirá com tantas 
crises de ciúme. Cuida-
do para que esse tipo 
de atitude não afaste 
definitivamente o ser 
amado da sua vida.

AQUÁRIO - Não re-
alize novos negócios, 
tome muito cuidado 
com - acidentes e pro-
cure se precaver con-
tra os inimigos ocultos. 
Apesar do clima favorá-
vel ao amor, não espe-
re grandes definições 
neste período. Todavia, 
êxito no ocultismo.

PEIXES - Algumas 
perturbações passa-
geiras com os filhos 
estão previstas hoje. 
Aja com calma que 
tudo tende a dar certo. 
Melhora das chances 
gerais. A razão volta a 
comandar suas ativi-
dades, e, você se verá 
livre do nervosismo e 
irritação. 

DIA 06/09/2020

ÁRIES - Um aspecto 
astral poderoso está 
contribuindo para uma 
ampliação de seus po-
deres intelectuais e 
de sua capacidade de 
progredir financeira-
mente. Tome novas 
decisões. Acredite em 
si. Hoje você vai ter a 
sensação de que nada 
estará acontecendo 
ao seu redor, e até vai 
gostar desta tranqui-
lidade.

TOURO - Supere o 
seu mau humor por-
que muitas serão suas 
chances de sucesso 
neste dia, quer no cam-
po profissional, quer no 
financeiro. Você senti-
rá que este período que 
você atravessa, será 
de felicidade, pois as 
dificuldades do amor 
já serão coisas do pas-
sado, graças à posição 
de Vênus.

GÊMEOS - Sua von-
tade de vencer na vida 
estará exaltada neste 
dia. Os negócios deve-
rão lhe trazer lucros, o 
trabalho será progres-
sivo e a sua vida so-
cial e amorosa deverá 
prosperar. Elevação 
material. Você estará 
mais autoconfiante e 
terá grandes chances 
de encontrar sua alma 
gêmea.

CÂNCER - Vida tran-
quila e feliz ao lado dos 
familiares e da pessoa 
amada você terá hoje. 
O trabalho lhe trará sa-
tisfação e os negócios 
tendem a render bons 
lucros. Mas lembre-se 
de que o seu - orga-
nismo tem limites que 
devem ser respeitados.

LEÃO - Com respei-
to à carreira, você será 
favorecido profissio-
nalmente por pessoas 
que irão reconhecer a 
sua dedicação, e com 
isso, notícias, aparen-
temente exageradas 
ou formuladas com o 
intuito de pressioná-
-lo, deverão ser pura 
e simplesmente de-
sacreditadas. Esteja 
alerta para o que vier.

VIRGEM - Dia posi-
tivo para as suas ativi-
dades artísticas e tudo 
que está relacionado 
com as artes de um 
modo geral. Os lucros 
e os negócios através 
do esforço empreendi-

do no trabalho deverão 
aumentar. As influên-
cias dos luminares lua 
e sol prometem êxito.

LIBRA - Lute com 
tenacidade e perse-
verança, por tudo que 
pretenda realizar neste 
dia, pois, esforçando-
-se, conseguirá resul-
tados surpreendentes. 
Sua capacidade pes-
soal será reconhecida 
e recomendada por 
alguém, hoje.

ESCORPIÃO - De-
verá evitar discussão, 
atritos e disputas com 
autoridades, com pes-
soas de boa disposição 
e com seus inimigos 
declarados e rivais. Por 
outro lado, o momento 
promete êxito em no-
vas associações e no 
trabalho.

SAGITÁRIO - Você 
está vivendo um dia 
que muito o favorece. 
Faça tudo para evitar 
atritos, discussões e 
cenas de ciúme. Boas 
notícias à tarde e no-
vos conhecimentos e 
bons resultados para 
o futuro. Otimismo é 
um fator real para o 
sucesso. O trânsito da 
lua fortalecerá o seu 
lado espiritual.

CAPRICÓRNIO - Ex-
celente dia para novos 
empreendimentos e 
bons lucros na com-
pra e venda de bens 
móveis e imóveis. Não 
deixe que o desânimo 
torne as coisas mais 
difíceis para você. Ex-
traia da sua vida tudo 
o que não faz parte da 
sua natureza.

AQUÁRIO - Indícios 
de excelentes conta-
tos com pessoas de 
bom nível cultural. 
Aproveite tal oportuni-
dade para tirar algum 
proveito. Inteligência 
clara, e forte magne-
tismo pessoal. Evite 
discutir com quer que 
seja. Bom dia para a 
vida doméstica.

PEIXES - Dia em 
que, se usar sua inte-
ligência, conseguirá 
solucionar os mais di-
fíceis problemas. Vida 
romântica cheia de 
compreensão. A sua 
natureza está mais so-
ciável, e poderá contar 
com uma boa dose de 
sorte, inclusive para 
jogos de loterias.

Campanha contra o suicídio acontece em Setembro
O mês de Setembro é 

acompanhado pela Cam-
panha de Conscientiza-
ção sobre a prevenção 
do suicídio. A proposta 
é associar a cor amarela 
ao mês que marca o Dia 
Mundial de Prevenção do 
Suicídio (dia 10). 

O suicídio não tem 

idade, classe social, 
etnia, gênero ou orien-
tação sexual. Ele se 
manifesta e pode ser 
percebido por pen-
samentos, ideações, 
comportamentos, de-
senhos, escrita ou atos 
que tenham como con-
teúdo e/ou objetivo aca-

bar com a própria vida.
Fique alerta se: - 

Sente agravamento de 
ações ou de manifesta-
ções verbais, que não 
devem ser interpreta-
das como ameaças 
nem como chantagens 
emocionais; - Fala so-
bre morte e suicídio 

mais do que o comum, 
confessa se sentir sem 
esperanças, culpadas, 
com falta de autoestima 
e têm visão negativa 
da vida e futuro; - Não 
atende a ligações, inte-
rage cada vez menos 
nas redes sociais, fi-
cando em casa ou no 

quarto, reduzindo ou 
cancelando atividades 
sociais, principalmente 
aquelas que gostavam 
de fazer; - Apresentar 
sinais de automutilação 
como: machucar-se, 
cortar a própria pele, 
bater em si mesmo, 
queimar-se. Geralmen-
te os ferimentos são 
produzidos nas pernas, 
braços e abdômen;

 - Transtornos men-
tais, incluindo uso abu-
sivo de bebidas alco-
ólicas e substâncias 
psicoativas;  - Dimi-
nui ou deixou de ter 
autocuidado, apatia 
e interesse; - Desfaz 
de objetos pessoais e 
animais de estimação; 
- Em períodos difíceis 
como o atual, derivado 

da pandemia pelo CO-
VID-19, requer ainda 
mais atenção. Observe 
as pessoas ao redor, ao 
menor sinal de alerta, 
procure ajuda!

 Onde buscar ajuda:
Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS I – 
Rua Dr. Silva Pinto, 240 
– centro / 4695-2312

CESAP – Rua São 
Vicente de Paula, 110 – 
centro / 4693-3558

UBS Jardim Dulce 
– Rua Pedro Alvares 
Cabral, 36 – Jd. Dulce 
/ 4693-4693

UBS Lambari – Av. 
Francisco Lerario, 955 
– Lambari / 4693-3448

Santa Casa – Praça 
Dr. Botelho Egas, 11 – 
Centro / 4693-8383

SAMU 192
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Sicredi de Guararema comemora 
2 anos com balanço positivo
Cooperativa de crédito celebrou dois anos no município, em 31 de agosto, com crescimento de mais de 200% em número de associados

O cooperativismo finan-
ceiro foi uma grande novi-
dade em Guararema, há 
dois anos, quando a Sicredi 
Progresso PR/SP chegou 
à cidade. Hoje, muito bem 
aceita, a agência registrou 
um crescimento de 278% 
em números de associados, 
só no comparativo com o 
primeiro semestre de 2019. 
Mas, além de atrair as pes-
soas para as vantagens de 
fazer parte do time, o Sicredi 
ainda reforçou o espírito 
de cooperar, por meio de 
grandes projetos, onde fixou 
a sua marca e aumentou a 
credibilidade na região.

Para a gerente da unida-
de guararemense, Gracieli 
Medin, o município mostrou 
excelente aceitação com o 
cooperativismo de crédito 
para serviços financeiros. 
“O Sicredi é uma Instituição 
Financeira Cooperativa que 
vem crescendo e se desta-
cando. Na cidade de Gua-
rarema não seria diferente. 
Estamos ampliando nossa 
participação no mercado e 
ganhando cada vez mais 
aceitação na região”, avaliou 
a gerente, que está à frente 
da agência desde janeiro 
deste ano. “O Sicredi tem 
crescido bastante em todos 
os segmentos. Temos uma 
oferta mais próxima e valo-
rizamos o relacionamento 
e o crescimento econômico 
dos nossos associados”, 
ressaltou.

Gracieli também chegou 
em Guararema com a mis-
são de reforçar a marca da 
cooperativa no município, por 
meio de grandes projetos. Só 
neste ano, a cooperativa par-
ticipou de nove ações sociais 
na cidade, entre elas a Copa 
Regional Sicredi, no qual a 
marca é a principal patrocina-
dora do campeonato que tem 
a participação de mais de 
50 equipes de Guararema. 
A agência ainda patrocinou 
eventos importantes como 
a Festa do Divino Espírito 
Santo, em que fez doações 
de aventais, sem contar que 
a agência também marcou 
presença em outras festivi-
dades tradicionais da cidade, 
como a Festa das Orquídeas, 
a Feijoada do Rotary Clube e 
a Festa do Yakissoba.

Além dessas participa-
ções, a Sicredi Progresso 
PR/SP também deixou a 
sua marca registrada em 
ações de responsabilidade 
social importantes durante o 
período de pandemia, como 
a doação de quase R$ 8 mil 
para a aquisição de Equipa-
mentos de Proteção Individu-
al (EPIs) para a Santa Casa 
de Misericórdia, que ocorreu 
em Maio. E, também, a coo-
perativa teve participação de 
patrocínio para a doação de 
máscaras, ação realizada em 
parceria com a Associação 
Comercial, Industrial, Agro-
pastoril e de Serviços (ACE) 
de Guararema.

A Sicredi Progresso tam-
bém foi responsável pela 
arrecadação de produtos de 
higiene pessoal entregues ao 
Asilo São Vicente de Paula, 

no Dia do Cooperativismo, 
celebrado em julho.

O Sicredi, além de ser 
uma cooperativa financeira, 
também reforça a importân-
cia de cooperar em diversos 
segmentos. E é essa linha de 
raciocínio que faz o Sicredi 
crescer cada vez mais e ter 
sempre motivos para come-
morar a cada ano, sendo 
atuante junto à comunidade.

A agência está situada à 
Rua Francisco Freire, 25, no 
centro da cidade.

 Sobre o Sicredi
A Sicredi Progresso PR/

SP, que em São Paulo atua 
no Alto Tietê, conta atual-
mente com cinco agências 
na região. Em Mogi das 
Cruzes, a agência está loca-
lizada na Avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 
990, no bairro Vila Partênio. 
O contato pode ser feito pelo 

telefone (11) 4793-9020.
A unidade de Suzano fica 

na Rua General Francisco 
Glicério, 1189, no Centro. O 
endereço em Itaquaquecetu-
ba é Avenida Vereador João 
Fernandes da Silva, 193, na 
Vila Virgínia, ao lado da Pre-
feitura de Itaquaquecetuba. 
Já a agência em Guararema 
atende na Rua Francisco 
Freire, 25. A agência de Fer-
raz de Vasconcelos, por sua 
vez, está na Rua Getúlio Var-
gas, 130, Vila Romanópolis.

O Sicredi é uma institui-
ção financeira cooperativa 
comprometida com o cresci-
mento dos seus associados 
e com o desenvolvimento 
das regiões onde atua. O 
modelo de gestão valoriza 
a participação dos mais de 
4 milhões de associados, 
os quais exercem um papel 
de dono do negócio. Com 

presença nacional, o Sicredi 
está em 22 estados* e no 
Distrito Federal, com mais 
de 1,7 mil agências, e ofe-
rece mais de 300 produtos 
e serviços financeiros. Mais 
informações estão disponí-
veis em www.sicredi.com.br.

*Acre, Alagoas, Bahia, 
Ceará, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernam-
buco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, 
Santa Catarina, São Paulo, 
Sergipe e Tocantins.

 Sicredi Progresso PR/
SP – Alto Tietê

Facebook: sicredipro-
gresso

Instagram: @sicredipro-
gresso

Site: www.sicredi.com.br

Gerente Gracieli Medin ao centro, 
ladeada com a sua equipe de trabalho
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Colunista Social

Confira alguns cliques da inauguração da MAIS SAÚDE PHARMA (04/09), um novo 
empreendimento da cidade. 

Quarteto Mais Saúde Pharma: Dr. Cleiton Nogueira, Dr. Diego Valim, Fernando e Marcelo Ludin.

Dr. Diego Valim fez questão de uma “selfie” 
com o amigo ZÉ e Sidnei Gordo.

Sidnei Gordo e equipe Mais Saúde Pharma receberam os cumprimentos 
do amigo ZÉ pela inauguração.

Eliane, Juliana e Laurinha também prestigiaram a inauguração ao lado 
de Marcelo, Fernando, Dr. Diego, Dr. Cleiton e Thiago Oliveira.

A equipe da Secretaria de Indústria e Comércio, Ozélia, Silmara, Carol 
e o secretário Marlon Rodrigues fizeram-se presentes na inauguração.

Sidnei Gordo e equipe receberam elogios dos amigos Ana Maria e 
Fernando Feco.
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Paula (loja AQUI TEM) passou para desejar boa 
sorte ao novo empreendimento.

Nanci, Ari Rico e Marcelo registraram o especial 
momento.

Sidnei Gordo e equipe Mais Saúde Pharma compartilharam a emoção com Zé do escritório Zelo.

Eliane também veio conhecer e prestigiar o novo 
empreendimento e aproveitou para registrar o 
momento ao lado do ZÉ e Sidnei Gordo.Juliana Leite e Simone Salin, presenças marcantes na inauguração.

Sidnei  Gordo ladeado por Jul iana Souza e 
Mariana Nardon.
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Edital de Convocação 
Partido Social Cristão – 
PSC GUARAREMA/SP 

Nos termos da legislação em vigor, e na 
conformidade do art. 31 do Estatuto do PSC, 
ficam convocados, por este Edital, todos os 
filiados aptos a participarem da escolha de 
candidatos às eleições de 2020 em dia com suas 
obrigações, inclusive a contribuição financeira, 
para a convenção municipal, que será realizada 
no dia 15/09/2020, com início às 17 horas e 
encerramento às 18 horas, no Rua 23 de Maio, nº 
475 – sala 4 – Centro – Guararema/SP, com a 
seguinte ordem do dia 1. Deliberar sobre 
propostas de coligação; 2. Escolha de candidatos 
a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador; 3. Sorteio 
dos números dos candidatos; e 4. Demais temas 
relacionados a eleição de 2020.  

Guararema, 04 de setembro de 2020. 

Irineu Cláudio Leite 
Presidente do PSC de GUARAREMA/SP 

Edital de Convocação do 
Movimento Democrático Brasileiro 
– MDB – de GUARAREMA/SP 

Nos termos da legislação em vigor, e na 
conformidade do art. 88, § 2º, do Estatuto do 
MDB, ficam convocados por, este Edital, os 
membros do Comissão Provisória Municipal, os 
Parlamentares do Partido com domicílio eleitoral 
neste município, os Delegados eleitos pelas 
Convenções Municipais ou Zonais e os membros 
do Diretório Estadual com domicílio no 
Município, para convenção municipal que será 
realizada no dia 15/09/2020, com início às 18 
horas e encerramento às 19 horas, na Rua 23 de 
Maio, nº 475 – sala 4 – Centro – Guararema/SP, 
com a seguinte ordem do dia: 1. Deliberar sobre 
propostas de coligação; 2. Escolha de candidatos 
a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador; 3. Sorteio 
dos números dos candidatos; 4. Fixação de limite 
de gastos e Constituição de Comitê(s) 
Financeiro(s).  

Guararema, 04 de setembro de 2020. 

Silvio Alves Pereira 
Presidente do MDB de GUARAREMA/SP 

Parcer ia  busca c r iação 
d e  P a r q u e  U r b a n o

A Prefeitura Munici-
pal de Guararema busca 
junto ao Departamento 
de Apoio ao Desenvol-
vimento dos Municípios 
Turísticos (DADETUR) a 
celebração de convênio 
para criação de um Par-
que Urbano no município.

O projeto visa a re-

cuperação de áreas na-
turais, a manutenção e 
proteção da nascente, 
das áreas de floresta e im-
plantação de alguns equi-
pamentos que serão fun-
damentais na aplicação 
da Educação Ambiental. 
Este espaço encontra-se 
no bairro Ipiranga, onde 

já foram plantadas mais 
de 2450 árvores nativas 
do bioma Mata Atlântica 
em 2020.

O futuro Parque Ur-
bano tem como proposta 
ser um laboratório ao ar 
livre, onde toda a popu-
lação e visitantes terão 
acesso a esse patrimônio 

natural, sendo destaque 
na região.

DADETUR
O DADETUR faz parte 

da Secretaria de Turismo 
do Estado e atualmente 
congrega 70 municípios 
denominados estâncias 
turísticas. Os recursos 
dos convênios que essas 

cidades celebram com 
o DADETUR provêm do 
Fundo de Melhoria das 
Estâncias, a qual é com-
posta pela somatória dos 

Impostos Municipais de 
todas as estâncias por 
meio da apresentação da 
Declaração de Receita 
Tributária Própria Munici-
pal (DREMU).
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Globo – 17h35
Segunda – Aldo usa o dinhei-
ro de Tato para se embriagar. 
Edgar volta atrás e afirma 
a Bóris que não quer que o 
orientador deixe a escola. 
Aldo torna-se agressivo com 
Tato e Janete teme a atitude 
do namorado. Roney sugere 

que Deco ocupe o quarto em 
que Tato dormia. Dóris e Keyla 
têm maus pressentimentos ao 
pensar em Tato. Mitsuko pede 
que Tina faça exames mé-
dicos. Tato perambula pelas 
ruas. K2 se preocupa com o 
sumiço de Tato, e Keyla decide 
consultar Dóris. Bóris comenta 
com Roney que algo mudou 
em sua relação com o Colégio 
Grupo. Gilvan encontra Tato 
dormindo no pátio da escola.

Terça – Tato conta para Dó-
ris sobre a agressão de Aldo. 
Roney aconselha Bóris. Marta 
propõe viajar com Lica. Dóris 
convoca a policial Sofia para 
ir até a casa de Aldo. Tato 

diz a Keyla que pensa em se 
mudar para um abrigo. Dóris 
anuncia a Tato que ele preci-
sará registrar queixa contra 
Aldo. Felipe e MB perguntam 
por Lica. Tina estranha o com-
portamento de Bóris. Malu é 
preconceituosa com Nena e 
Das Dores. Ellen faz sua ma-
trícula no Colégio Grupo. Deco 
surpreende Roney com produ-
tos orgânicos para sua lancho-
nete. Keyla afirma a Tato que 
ele ficará em sua casa. Bóris 
entrega sua carta de demissão 
a Edgar.
Quarta – Edgar pede que Bóris 
reconsidere sua demissão. K1 
se irrita com o comportamento 
de MB. Dóris afirma a Tato que 

encontrará um adulto para se 
responsabilizar por ele. Benê 
organiza uma festa de despedi-
da para Ellen, com a ajuda de 
Guto e Jota. Tina pede que An-
derson faça os exames preven-
tivos com ela. Tato aceita morar 
com Roney, e Keyla pede que 
Deco libere o quarto que era do 
amigo. Malu chantageia Edgar 
para conseguir o cargo de Bó-
ris. Dóris conforta Bóris. Tato 
chega à casa de Roney e en-
contra Deco.
Quinta – Tato se instala na 
casa de Roney, com a ajuda 
de K2. Deco se incomoda com 
o comportamento de Keyla 
perto de Tato. Das Dores e 
Ellen incentivam Anderson 

a voltar para a escola. Benê 
lamenta com Josefina e Juli-
nho a saída de Ellen do Cora 
Coralina. Roney e Valdemar 
ficam apreensivos com o en-
trosamento entre Deco, Keyla 
e Tato. Deco conhece Lour-
des. Edgar repreende Bóris 
por deixar o colégio. Benê e 
Fio homenageiam Ellen, que 
se emociona. Nena insiste 
para que Anderson faça exa-
mes preventivos sobre sua 
saúde sexual. Malu afirma a 
Edgar que deixará a escola 
e se afastará dele, caso não 
ocupe o cargo de Bóris. Edgar 
dispensa Bóris.
 
Sexta – Bóris se surpreende 

com a atitude de Edgar, que 
pede para o ex-orientador dei-
xar a escola imediatamente. 
Ellen se prepara para seu pri-
meiro dia no Colégio Grupo e é 
recebida por Lica e Tina. Deco 
diz a Keyla que deseja encon-
trar um emprego. Anderson 
faz seus exames. Malu é hostil 
com Ellen. Luís e Marta falam 
sobre a possibilidade de se ca-
sar e comentam sobre as rea-
ções de suas filhas. Lica, Tina 
e Jota estranham a ausência 
de Bóris. Benê sente falta de 
Ellen. Clara e Lica desaprovam 
o casamento de Luís e Marta. 
Bóris comunica aos alunos sua 
despedida, e Malu revela que é 
a nova orientadora da escola.  

Globo – 19h15
Segunda – Bárbara vê 

Janaína saindo da casa de 
Florisval e desconfia. Jojô 
consegue trazer os avós para 
o Brasil, na tentativa de ajudar 
Arthur a se recuperar do sofri-
mento por Eliza. Sofia chega 
ao restaurante para jantar 

com Eliza, que não desconfia 
que a irmã está armando com 
Jacaré um plano para atentar 
contra sua vida.

Terça – Jacira expulsa 
Janaína de casa quando a 
filha decide ficar com Weslley. 
Lili e Germano descobrem 
que seu cofre está vazio e 
denunciam o roubo à polícia. 
Germano e Lili ficam perple-
xos quando Débora confirma 
que Sofia adulterou o jantar da 
família. Jonatas insinua que 
Jacaré pode ser um aliado de 
Sofia. Germano decide ir ao 

restaurante onde Sofia está 
com Eliza, temendo que algo 
aconteça com a modelo. Ja-
caré pega Eliza como refém.

Quarta – Jacaré imobiliza 
Eliza, e Sofia incentiva o rapaz 
a agir contra a irmã. Com a 
chegada da polícia, Jacaré 
se desespera e Sofia acusa 
o rapaz de ser o mentor do 
plano. Jacaré atira em Sofia, 
que não resiste ao ferimento. 
Germano e Jonatas vão atrás 
de Jacaré, que foge levando 
Eliza como refém. Germano 
pede a Jacaré que liberte Eliza 

e se oferece para ficar no lugar 
da filha.

Quinta – Germano con-
segue convencer Jacaré a 
mantê-lo refém no lugar de 
Eliza. Arthur, Cida, Jojô e os 
avós descobrem sobre o se-
questro de Eliza. Jonatas se 
aproxima de Jacaré sem ser 
visto e consegue vencê-lo. 
Jacaré é preso. Jacaré revela 
a Germano os planos de Sofia. 
Arthur procura Eliza e afirma 
que a ama, mas a modelo 
pede que o empresário se 
afaste dela. Charles conta a 

Rafael sobre a morte de Sofia. 
Rafael procura Lili.

Sexta – Lili garante a Ra-
fael que o relacionamento 
dos dois terminou. Lili decide 
reatar seu casamento com 
Germano. Leila cuida de Ra-
fael. Hugo se declara a Gilda 
e os dois se beijam. Carlinhos 
sente ciúmes ao ver Hugo 
beijando sua mãe. Florisval 
tenta convencer Jacira a não 
abandonar Janaína. Leila en-
contra Carolina e afirma que 
provará que foi a jornalista 
quem enviou as fotos de Eliza 
e Rafael para Lorena.

Globo – 21h15
Segunda – Celina protesta 

por não poder assistir à audi-
ência de Danielle. Baltazar cri-
tica Crô por acreditar que ele 
estava acompanhado na noite 
anterior. Zambeze reclama da 
presença de Tereza Cristina 
na pousada. Guaracy flagra 
Renê próximo a Griselda. 
Chiara se despede de Juan 
Guilherme e Fábio e segue 
com Vilma para o hospital. 
Esther agradece a Paulo por 
cuidar de Vitória. Íris pensa em 
revelar para Tereza Cristina 
o verdadeiro segredo sobre 
sua vida. Chiara morre nos 

braços de Vilma. Teodora se 
revolta ao saber que não pode 
viajar com Quinzinho. Danielle 
pede para falar antes que seja 
anunciada sua sentença. Tere-
za Cristina surpreende Pereiri-
nha diante de seu cofre vazio.

Terça – Pereirinha afirma 
a Tereza Cristina que não foi 
o autor do roubo. Danielle se 
defende diante do juiz. Marilda 
ameaça contar para a polícia 
tudo o que sabe sobre Tereza 
Cristina. Patrícia avisa à mãe 
que ela e o irmão vão morar 
com Griselda. O delegado 
Paredes intercepta uma liga-
ção entre Ferdinand e Tereza 
Cristina. Íris e Alice compram 
um caminhão. Danielle tem 
seu diploma cassado. Teodora 
avisa a Quinzé que vai embora 
e pede para ficar um dia com 
Quinzinho. Marilda se ame-
dronta quando Tereza Cris-
tina pede para ficar sozinha 

com ela na mansão. A loura 
misteriosa tenta falar com 
Ferdinand. Griselda encontra 
Teodora aos prantos.

Quarta – Griselda afirma 
para Quinzé que ele precisa 
lutar por Teodora se não qui-
ser perdê-la. Baltazar ouve 
Pezão elogiando Celeste e 
fica furioso. Patrícia sugere 
que ela e Antenor tenham um 
filho. Wallace beija Dagmar. 
Griselda aceita o pedido de 
casamento de Guaracy. Renê 
beija Vanessa. Letícia marca a 
data de seu casamento com 
Juan Guilherme. Crô flagra 
Baltazar olhando para sua 
janela. Pedro Jorge foge da 
casa de Celina. Paulo chega 
à casa de Esther para ajudá-la 
com Vitória. Marilda pede para 
trabalhar na casa de Griselda. 
Renê descobre que suas rou-
pas foram rasgadas e procura 
Tereza Cristina.

Quinta – Renê e Tereza 
Cristina trocam ofensas. Gri-
selda pede a opinião de Gua-
racy sobre o pedido de Maril-
da. Danielle produz Enzo para 
seu ensaio fotográfico. Pedro 
Jorge implora que Danielle o 
tire da casa de Celina. Juan 
Guilherme e Vilma comentam 
sobre o clima entre Fábio 
e Carolina. Crô conta para 
Tereza Cristina que Marilda 
trabalhará na casa de Grisel-
da. Paredes ouve a vilã mar-
cando um encontro com seu 
cúmplice. A loura misteriosa 
consegue avisar a Ferdinand 
que seu telefone está sendo 
rastreado. Baltazar se enfu-
rece ao ver Pezão e Celeste 
conversando no restaurante. 
Tereza Cristina orienta Fer-
dinand a levar Griselda para 
o mesmo casebre onde ele 
prendeu Antenor.

Sexta – Ferdinad avisa a 

Tereza Cristina que o celular 
dele está grampeado. Tereza 
Cristina planeja o próprio 
futuro. Crô avisa que Marilda 
deve cumprir aviso prévio na 
mansão Velmont. Griselda 
arma contra Tereza Cristina. 
Quinzé observa Teodora com 
Quinzinho. Baltazar enfrenta 
Pezão e discute com Celeste, 
que o expulsa de casa. Enzo 
e Danielle se declaram um ao 
outro. Mirna analisa o ensaio 
fotográfico de Enzo. Tereza 
Cristina dispensa Pereirinha. 
Solange consola Celeste. Íris 
afirma a Tereza Cristina que 
o verdadeiro segredo sobre 
a origem dela ainda não foi 
revelado e faz uma nova chan-
tagem à sobrinha. 

Sábado – Tereza Cristina 
pressiona Íris para saber a 
verdade sobre seu passado. 
Griselda e Guaracy passam a 
noite juntos. Álvaro repreende 

Íris por ter procurado Tereza 
Cristina. Zambeze pede que 
Álvaro conte a ela qual é o 
verdadeiro segredo de Te-
reza Cristina. Crô pensa em 
Baltazar. Pereirinha consola 
Teodora e diz que ela mudou. 
O delegado Paredes afirma 
a Joana que precisa reunir 
provas antes de ir atrás de Te-
reza Cristina. Baltazar aceita a 
ajuda de Crô e vai para a casa 
do mordomo. Renê prepara 
o café da manhã na casa de 
Griselda e Guaracy fica com 
ciúmes. Teodora se despede 
de Quinzinho. Álvaro decide 
contar a verdade para Tereza 
Cristina.

Os resumos dos capítulos 
das novelas são de respon-
sabilidade de cada emissora 
– Os capítulos que vão ao 
ar estão sujeitos a eventuais 
reedições.

Resumos dos capítulos das novelas
De 07/09 a 12/09/2020

Sábado – Leila confronta 
Carolina. Rafael revela a Leila 
que Carolina dopou Eliza para 
tirar a foto que insinuava que 
os dois estavam juntos. Leila 
pede a Jamaica que convença 
Lu a pegar o celular de Caroli-
na, para provar o envio das fo-
tos para Lorena. Arthur decide 
desmascarar Carolina na festa 
da revista Totalmente Demais. 
Jacira propõe que Janaína 
volte para casa e permite que 
a filha namore Weslley. Pietro 
flagra Lu mexendo na bolsa 
de Carolina.

E m  G u a r a r e m a  m a i s  u m a  o p ç ã o  d e 
C a r r e t o s  e  M u d a n ç a .  L i g u e  e  f a ç a 
u m  o r ç a m e n t o .  C e l . ( 1 1 )  9 5 4 1 8 - 6 6 9 8 
o u  n o  M e r c a d i n h o  B a r ã o .

Mudanças e Carretos 
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Promoção válida de 02/03/2020 a 21/12/2020. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais em www.poupareganharsemparar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU 
CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.900504/2019-55. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala -  0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Ouvidoria Icatu - 0800 286 0047.

Fale com um de nossos gerentes,
saiba mais e participe! 

(11) 4693-1085

www.poupareganharsemparar.com.br

A cada 
R$ 100,00
ganhe um
número
da sorte.

www.poupareganharsemparar.com.br

AAAA cccadadada a a 
R$ 100,0
ganhe u
núm
da so

Poupe pelo
aplicativo
sem sair da
sua casa.

Poupe pensando
em cuidar do
seu futuro.
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Os Sinos da Igreja Matriz São Benedito voltarão a tocar
Os sinos da Igreja 

Matriz São Benedito fo-
ram automatizados em 
2014 pela Beatek, uma 
empresa no Rio Gran-
de do Sul, na mesma 
ocasião foi consertado o 
relógio. A partir da manu-
tenção, a cidade passou 
a ouvir com frequência 
as batidas de hora. O 
relógio que no início era 
de controle analógico, 
depois de apresentar 
uma série de problemas 
ficou parado por um lon-
go período de tempo, 
com a manutenção, os 
sinos e o relógio foram 
interligados num siste-
ma automático. Mesmo 
com a falta de energia, 
o relógio da Igreja Matriz 
tem uma bateria que o 
mantêm funcionando por 
12 horas.  

Atualmente os sinos 
tocam das 6 horas da 

manhã até às 22 horas, 
a medida foi tomada para 
evitar incômodos para a 
vizinhança que moram 
próximos da Matriz.

Por conta da Pande-
mia as missas presen-
ciais foram suspensas, 
para evitar a proliferação 
do novo Coronas Vírus 
(Covid-19). E com isso 
os sinos foram desliga-
dos, funcionando ape-
nas o relógio com as 
batidas de hora. 

Com a retomada das 
missas presenciais com 
30% por cento da ca-
pacidade da Igreja Ma-
triz e seguindo todos 
os protocolos de segu-
rança, higienização da 
Igreja, álcool em gel, 
medição da temperatura, 
distanciamento seguro, 
a população guarare-
mense sentiu falta dos 
sinos que anunciam as 

celebrações da Santa 
Missa. Por esse mo-
tivo, a partir de ama-
nhã (06/09) os sinos 
tocarão antes das mis-
sas como de costume. 
Lembrando que para 
participar das missas 
presenciais aos domin-
gos (07h/09h/10h30 e 
19h) é necessário agen-
damento, são cinquenta 

pessoas por celebração. 
Durante as missas se-
manais não é necessário 
agendamento.

Por fim, lembrando 
que neste tempo de pan-
demia a Igreja desobriga 
a participação presen-
cial, sendo que os fies 
poderão acompanhar 
pelas redes sociais.

P a r ó q u i a  S ã o 
Benedito

Acesso à Região Sul passa por alterações no trânsito
Além da nova sinalização viária, ruas recebem reforço na iluminação

Equipes da Pre-
feitura têm realizado 
um trabalho contínuo 
de melhorias na Re-
gião Sul do municí-
pio. Para acessar o 
bairro Bellard, a sina-
lização de trânsito foi 
modificada no início 
desta semana e está 
em andamento o re-
forço na iluminação 
pública.

Pensando em ga-
rantir a passagem 
com segurança pela 
região, a Diretoria 
de Trânsito alterou o 
acesso à Rua Álvaro 
Campagnoli. Sendo 
necessário seguir 
até a rotatória, que 
fica a aproximada-
mente 250 metros. 
Quem percorre sen-
tido Centro deve pas-
sar pelo novo acesso 
que segue até a Rua 
Álvaro Campagnoli. 
O transporte munici-

pal também utiliza o 
mesmo trajeto, com 
dois pontos de pa-
rada. Sendo assim, 
o trecho tornou-se 
mão única sentido 
Centro x Bairro e 
Bairro x Centro. 

A mudança é uma 
reinvindicação dos 
moradores e será 
fundamental para 
evitar acidentes no 
local, garantindo o 
trânsito dos veículos 
com mais seguran-
ça, assim como os 
pedestres que circu-
lam pelo local.

O bairro também 
terá reforço na ilu-

minação, com troca 
de lâmpadas já exis-
tentes, assim como a 
ampliação da ilumi-
nação pública. Com 
as mudanças, a Di-
retoria de Trânsito 
pede atenção e cau-
tela para passar pelo 
local, pois o mesmo 
segue com equipes 
de trabalho.

Fotos: Larissa Celice



Jornal Gazeta de Guararema Sábado,  05  de  Setembro  de  2020 12 Jornal Gazeta de Guararema


