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Saúde de Guararema alerta população 
para cuidados com a dengue
Os casos na cidade subiram de 10 para 68 no comparativo entre 2019 e 2020; neste ano, até o momento, há apenas um caso confirmado
No período de altas tempe-
raturas e chuvas frequentes, 
a Secretaria de Saúde de 
Guararema faz um alerta aos 
moradores para os cuidados 
e prevenção contra a dengue. 
Em 2019, a cidade registrou 
dez casos positivos da doen-
ça. Já em 2020, o total de no-
tificações subiu para 68, um 
aumento de 58%.  Neste ano, 
até o momento, há apenas um 
caso confirmado. Nos últimos 
anos, não houve ocorrências 
de zika nem de chikungunya. 
Antes da pandemia da Co-
vid-19, as equipes de Vigi-
lância em Saúde realizavam 
visitas em imóveis todos os 
dias. No entanto, agora a re-
comendação do Ministério da 
Saúde é visitar apenas resi-
dências onde não haja idosos 
ou pessoas do grupo de risco. 
Por conta disso, atualmente, 
as equipes monitoram pontos 
estratégicos (borracharias, 
ferros-velhos, cemitérios, 
lojas de materiais de cons-
trução), imóveis abandona-
dos, escolas e empresas ou 
locais que receberam denún-
cias, como áreas com casos 

suspeitos para controle de 
criadouros e avaliações de 
densidade larvária. Além do 
mais, quando há confirmação 
de algum caso, as equipes 
realizam nebulização em um 
raio de 200 metros da resi-
dência do morador, ação que 
ocorreu na última semana, no 
bairro Chácaras 
Guanabara. 
De acordo com a Pasta, há 
também a Brigada Municipal 
contra o Aedes Aegypti, que 
realiza visitas semanais em 
todos os prédios públicos mu-
nicipais. “O combate ao mos-
quito deve ser constante, por 
isso, é muito importante que 
os moradores se conscienti-
zem e adotem os cuidados 
para prevenção em suas re-
sidências”, afirma a secretária 
municipal de Saúde, Adriana 
Martins. 
Cuidados        
A prevenção pode ser feita 
com práticas simples que 
evitam, principalmente, a re-
produção do mosquito trans-
missor. É fundamental não 
manter objetos que acumulem 
água parada em locais expos-

tos à chuva, como pneus, gar-
rafas e plantas. 
Caso uma pessoa identifique 
um terreno com lixo acumula-
do e objetos com água para-
da, é preciso protocolar uma 
denúncia no e-mail: protoco-
lo@guararema.sp.gov.br. 
Capacitação
Nesta terça-feira (09/02), seis 
funcionários do controle de 
zoonoses do município parti-
ciparam de uma capacitação 
para o uso do novo inseticida 
Fludora, útil para o combate 
ao mosquito Aedes aegypti. 
O treinamento foi Ministrado 
pelos técnicos da Sucen Su-
perintendência no controle de 
endemias. 
De acordo com a Secretaria 
de Saúde, esse inseticida a 
base de clotianidina e del-
tametrina será utilizado na 
pulverização dos pontos es-
tratégicos como: cemitérios, 
ferro velho, borracharias e de-
pósitos de materiais de cons-
trução, para eliminar a forma 
alada do mosquito, devido ao 
seu efeito residual.
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Ficou na lembrança 
          Há 40 anos... 

DILEMA: IR À ACADEMIA OU FICAR EM CASA

 Um assunto bastante polêmico 
e com possibilidade de análise e 
entendimentos aos montes. Vou 
tentar fazer algumas colocações 
objetivas de maneira a mostrar 
a situação sob diferentes pontos 
de vista, procurando esclarecer 
algumas dúvidas e lendas cria-
das. Diante da situação sanitária 
atual que ainda é alarmante, mui-

to se fala sobre a importância da 
prática de exercícios físicos para 
tornar o organismo mais resisten-
te à infecção por Covid e tam-
bém melhorar a resposta numa 
possível contaminação. Talvez 
mais importante do que isso seja 
o fato de que a atividade física 
sistemática e regular preserva 
a saúde mental e não há saúde 
física e orgânica sem equilíbrio 
mental e emocional. Autoridades 
sanitárias, secretários de estado 
e parte da comunidade médica 
concordam sobre a importância 
dos exercícios físicos e procuram 
até incentivar a prática. Por ou-
tro lado, esbarramos na questão 
sobre onde praticar. Ao ar livre 
é mais seguro sob o aspecto 
de contaminação, desde que 
não haja grandes grupos em 
parques, praças, etc. Correr e 
caminhar são menos perigosos 
desde que as paradas para hi-
dratação e alimentação sejam 

com muita cautela e atenção aos 
procedimentos de proteção. Pe-
dalar idem. Circuitos ao ar livre 
em grupos geram controvérsias 
pois, o controle de higienização 
dos materiais e equipamentos é 
mais difícil. Na academia, e falo 
aqui das academias regulares e 
devidamente estabelecidas e re-
gistradas, obviamente há riscos 
também. A circulação de ar é me-
nor do que numa praça, parque 
ou na rua, mas por outro lado o 
controle do fluxo e da quantida-
de de pessoas pode ser feito de 
maneira mais eficiente, além da 
higienização constante de todos 
os equipamentos e materiais. Há 
riscos, mas não é o pior lugar 
do mundo para estar atualmen-
te, como alguns profissionais 
de saúde afirmam. O índice de 
contaminação em academias é 
muito baixo, segundo estudo feito 
em setembro/2020 pela univer-

sidade de Sheffield Hallam, da 
Inglaterra, em parceria com a 
universidade Rey Juan Carlos 
da Espanha. A taxa média de 
contaminação ficou em 0.78 para 
cada 100.000 visitas que foram 
feitas. E foram feitas 62 milhões 
de visitas a academias em 14 pa-
íses. Não vou aqui jogar gasolina 
no fogo das ideologias políticas 
que já se encontram em ponto 
de ebulição, diariamente alimen-
tadas por essa doença maldita. 
Mas como afirmei anteriormente, 

a saúde física depende direta-
mente da saúde mental. Para 
fechar e deixar talvez um ponto 
para reflexão: nesta terça feira úl-
tima, 09/02/21, me encontrava o 
dia inteiro com o corpo fadigado, 
sem a energia de costume, com 
peso nas costas e nas pernas. 
Ao final da tarde, numa janela 
de aulas, resolvi nadar por 50’. 
Logo após meu treininho, já às 
18hs, fui auxiliar numa aula de 
natação infantil e daí em diante 
meu fim de dia que prometia ser 

arrastado, foi espetacularmente 
cheio de energia. Não foi mágica. 
Ao nadar, num ritmo confortável 
e progressivo, estimulei a produ-
ção dos tais hormônios da feli-
cidade, sobre os quais já falei 
aqui, e toda a transformação no 
corpo e no organismo aconteceu 
naturalmente. Até minha glicemia 
se acalmou. Ou seja, ficar parado 
não é uma opção... e talvez nem 
em casa o seja.

Em setembro de 1981, o ex-prefeito Gerbásio Marcelino era homenageado pela Câmara 
Municipal de Guararema com um Cartão de Prata. Na época, a indicação foi feita 
pelo vereador José Geraldo, como mostra o registro na foto com a esposa Meire 
Bueno Geraldo, no momento de entrega do cartão de prata para o homenageado.

Guararema protagoniza capítulo de livro 
sobre histórias de conservação no Brasil

Publicação da ONG Save Brasil foi 
lançada no fim de 2020 e reúne 15 
histórias de projetos desenvolvidos 
em diversas regiões do Brasil
 O município de Guararema pro-
tagoniza um dos capítulos do livro 
“Save Brasil – 15 histórias de con-
servação: comunidades, pessoas 
e aves que marcaram nossa vida”, 
lançado no fim de 2020. A publi-
cação reúne relatos detalhados de 
projetos desenvolvidos em várias 
regiões do Brasil para a preserva-
ção de aves.
 Um deles é a parceria público-
-privada desenvolvida entre a 
Prefeitura de Guararema e a ONG 
Save Brasil. A atuação conjunta 
foi fundamental para criar uma 
unidade de conservação do bicu-
dinho-do-brejo-paulista, espécie 
de ave que habita em áreas muito 
vulneráveis de brejos naturais que 
estão poluídos ou sendo aterrados.
 “Queríamos transformar a cidade 
em um polo de observação de aves 
e conseguimos uma parceria com 
a Save Brasil para desenvolver um 
plano de preservação. Quando 
descobrimos que o município fa-
zia parte do habitat do bicudinho, 
trabalhamos com o intuito de de-
fender sua conservação”, relata 
Ricardo Moscatelli, assessor da 
Secretaria Municipal de Obras, 
Meio Ambiente, Planejamento e 

Serviços Públicos.
 Em 2016, a Prefeitura de Gua-
rarema promulgou uma lei que 
previu a criação de quatro áreas 
especiais de interesse ambiental. 
A partir desse contexto surgiu a 
proposta de criação do Refúgio da 
Vida Silvestre do Bicudinho, com 
2.373 hectares, incluindo os dois 
brejos que abrigam o pássaro e 
as áreas de mata que o interligam. 
A unidade de conservação é de 
proteção integral, mas não prevê 
desapropriações.
 Essas e outras informações 
constam no capítulo 13 do livro, 
com o título “Guararema adota o 
bicudinho-do-brejo”. “Para nós é 
uma alegria muito grande fazer 
parte desse importante livro sobre 
a preservação de aves brasileiras, 
ainda mais diante de um cenário 
caótico em relação ao meio am-
biente, marcado por degradação 
ambiental, queimadas e dizimação 
de espécies”, pontua Moscatelli.
 Para o prefeito José Luiz Eroles 
Freire, o Zé, Guararema é refe-
rência nacional na conservação 
de aves e a área de preservação 
do bicudinho-do-brejo-paulista é 
um grande exemplo. “Fico muito 
contente por ver nossa cidade em 
uma publicação de alcance nacio-
nal, que divulga lindas histórias de 
conservação de aves”, afirma Zé

 Foto Vitoria Mikaelli
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Secretaria de Saúde já vacinou 
753 pessoas no município 
A segunda dose da CoronaVac começa ser aplicada 
  Trabalhadores da saúde 
que atuam na rede pública 
e idosos institucionaliza-
dos (que vivem em asilos) 
receberão a segunda dose
 
O lote com a segunda dose 
da CoronaVac chegou a 
Guararema. Ao todo, foram 
enviadas 270 unidades do 
imunizante contra a Co-
vid-19. Segundo a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
as vacinas serão aplicadas 
a partir do dia 11/02, após 
20 dias da aplicação da 
primeira dose, em trabalha-
dores da saúde que atuam 
na linha de frente do com-
bate ao coronavírus e nos 
idosos institucionalizados 
(que vivem em asilos).
 
De acordo com a Pasta, o 
município também recebeu 
no dia 9/02, 183 unidades da 
vacina para a imunização 
de idosos com idade entre 
85 e 89 anos. Pessoas des-
sa faixa etária, que moram 
no município, já podem ser 
cadastradas para recebe-
rem a dose. A plataforma 
de cadastro está disponível 
no site da Prefeitura, na aba 
“Cadastramento para Vaci-
nação da Covid-19”.
 

Nesta semana, o município 
começou a vacinação dos 
idosos acima de 90 anos, 
cujo cadastro também con-
tinua disponível no site da 
Prefeitura. Basta acessar 
a plataforma de cadastro, 
preencher o formulário 
com as informações do 
idoso e aguardar o contato 
das equipes da Secretaria 
de Saúde. O esquema de 
cadastramento segue as 
diretrizes do Plano Esta-
dual de Imunização e tem 
como objetivo organizar o 
processo de vacinação sem 
causar aglomerações.
 
Até a última atualização da 
Secretaria de Saúde, 753 
pessoas foram vacinadas 
na cidade. A aplicação das 
doses ocorre sob agen-
damento e é realizada na 
Central de Vacinação Co-
ronavírus (Cevac), no No-
gueira, com atendimento 
para pedestres e drive thru.
 
Todas as informações re-
ferentes à pandemia e à 
campanha de vacinação 
na cidade podem ser acom-
panhadas no site https://
coronavirus.guararema.
sp.gov.br. 
 

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 
profissionais 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
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

                            HORÓSCOPO PARA 20/02/2021
ÁRIES - - Seu forte magnetismo pessoal hoje, deverá atrair a simpatia alheia, o que lhe 
trará muitos benefícios. Novas e duradouras amizades, também estão previstas. Êxito 
em todos os meios de comunicação. Durante o período poderá ocorrer decepções no 
plano amoroso. Aproveite o dia para os estudos de modo geral. 

TOURO - Excelente aspecto astral para iniciar negócios e empreendimentos de vulto e 
para tratar de questões jurídicas que estão em pendência. Positivo a vida religiosa. Boas 
notícias. Vá se preparando para um encontro amoroso. Você está com uma sorte incrível, 
portanto, valerá a pena acreditar mais nas oportunidades que pintarem.

GÊMEOS - Momento em que, se usar sua notável inteligência, conseguirá solucionar os 
mais difíceis problemas, tanto financeiros, como profissionais e sociais. Vida romântica 
cheia de felicidade, ternura e compreensão.

CÂNCER - Momento em que, se usar sua notável inteligência, conseguirá solucionar os 
mais difíceis problemas, tanto financeiros, como profissionais e sociais. Vida romântica 
cheia de felicidade, ternura e compreensão.

LEÃO - Dia indicado para resolver questões financeiras e profissionais às mudanças de 
residência ou trabalho, e para elevar seu crédito ainda mais. Cuide de sua saúde, e evite 
precipitações. Quanto mais exigente você for com o mundo e com as pessoas com quem 
você se relaciona, mais amarga poderá ser a sua derrota.

VIRGEM - Devido ao bom aspecto de Mercúrio em seu horóscopo hoje, poderá progredir 
bastante, profissional e socialmente. Lucrará no comércio de livros e material de ensino, de 
um modo geral. Êxito romântico e paz familiar.

LIBRA - Se ainda não têm a sua casa própria, saiba que esta é a fase mais 
favorável para consegui-la. Aproveite. Por outro lado, terá sucesso no comércio, 
na indústria e nos negócios relacionados com terras. Dificuldades familiares.

ESCORPIÃO - Hoje é um dia que terá, certamente, algumas perturbações. Inclu-
sive o cônjuge estará descontente com você. Tome cuidado se realizar negócios 
e se lidar com fogo e eletricidade. Amanhã será um dia melhor. A posição da lua 
também reflete a sua necessidade de sentir-se mais seguro, com mais confiança 
em si mesmo.

SAGITÁRIO -  Pessoas benquistas socialmente, muito deverão contribuir 
para a sua elevação geral neste dia. Contudo, não se mostre demasiadamente 
orgulhoso e dê mais atenção às pessoas queridas. Procure se destacar na vida 
social, sendo mais habilidoso no trato com as pessoas.

CAPRICÓRNIO - Desde as primeiras horas do dia, procure evitar atritos com 
pessoas de temperamento forte. Mais compreensão e inteligência para aproveitar 
dos benefícios deste dia. Este é um bom período do ano para você. Sucesso nas 
questões financeiras, nos jogos e loterias.

PEIXES - Todo cuidado será pouco, neste dia. Tome cuidado com o fogo, com a 
eletricidade e com o excesso de velocidade, ao dirigir veículos, e não confie demais 
em pessoas que não conhece. Cuide da sua saúde e da moral.

AQUÁRIO - Notícias e novidades do seu interesse devem ser esperadas para o período 
desta tarde. Dia favorável em questões de dinheiro, inventário ou herança. Bons lucros 
através de parentes ou propriedades agrícolas. Confie mais na pessoa amada e terá 
vantagens com isso.

Solução
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Passeando 
com o bebê

Bem cedo, pela manhã, Amanda e outras duas mu-
lheres saem com seus bebezinhos no carrinho para 
um banho de sol. Considerando as dicas, descubra 
o nome de cada mulher e a idade e a cor do carrinho 
do seu bebê.

1. Juliana acomoda 
o seu bebê num 
carrinho rosa.

2. O bebê de três meses 
toma banho de sol 
num carrinho azul.

3. O bebê de Karine tem 
nove meses.

Decreto provisório de Orçamento assegura aquisição de vacinas
De acordo com a Presidência, crédito para imunização está garantido
Por Andreia Verdélio – Repórter 
da Agência Brasil - Brasília
O presidente Jair Bolsonaro 
assinou decreto que promove 
a execução provisória do Or-
çamento do governo federal, 
já que o Projeto de Lei Or-
çamentária Anual (PLOA) de 
2021 ainda não foi analisado 
pelo Congresso Nacional. De 
acordo com a Presidência, a 
medida assegura os créditos 
extraordinários abertos no 
ano passado para aquisição 
de vacinas contra a covid-19, 
entre outros que foram rea-

bertos em 2021. O decreto de 
execução foi necessário para 
que não haja a paralisação da 
máquina pública. Enviado em 
agosto de 2020, o PLOA deve 
ser aprovado e sancionado 
até março deste ano. Até lá, 
investimentos e demais gas-
tos discricionários (aqueles 
que não são obrigatórios) 
terão um corte de 33%. Em 
nota, a Secretaria-Geral da 
Presidência explicou que os 
créditos extraordinários aber-
tos em 2020 e reabertos em 
2021 não serão afetados. En-

tre eles, estão o crédito de R$ 
1,6 bilhão destinado a custear 
o ingresso do Brasil na Covax 
Facility, aliança da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
para ajudar os países em de-
senvolvimento a ter acesso a 
vacinas contra a covid-19, e 
o crédito extraordinário de R$ 
19,9 bilhões para as ações 
emergenciais de vacinação 
da população.
De acordo com a Presidência, 
o decreto está em consonân-
cia com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 

2021, que permite a execu-
ção orçamentária e financeira 
de certas despesas caso o 
Orçamento não tivesse sido 

publicado até 31 de dezem-
bro de 2020. O decreto do 
presidente Jair Bolsonaro foi 
publicado em edição extra 

do Diário Oficial da União na 
noite de ontem (11).
“A medida possibilita, con-
forme previsão na própria 
LDO, a execução de despe-
sas insuscetíveis à limitação 
de empenho, a exemplo de 
despesas relacionadas à as-
sistência e proteção social, 
despesas relativas a ações 
de prevenção a desastres e 
operações de garantia da lei 
e da ordem, despesas des-
tinadas às ações e serviços 
públicos de saúde, despesas 
de caráter inadiável, entre o



Jornal Gazeta de Guararema,   13 de fevereiro de 2021 5

COLÉGIO VIRTUDE RETORNA ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

Seguindo as normas sani-
tárias do Plano São Paulo e 
as orientações da Secreta-
ria Estadual de Educação do 
Estado de São Paulo, no dia 
1º de fevereiro, o COLÉGIO 
VIRTUDE retomou as ativi-
dades presenciais de forma 
segura e eficaz.
Todos, da comunidade es-
colar, estão seguindo à risca 
os procedimentos. O Colégio 
colocou à disposição os equi-
pamentos e sistemas tecno-
lógicos necessários para um 
excelente aproveitamento das 
aulas HÍBRIDAS EM TEMPO 
REAL, onde o aluno não pre-
sencial assiste e interage a 
mesma aula do aluno que 
optou pela aula presencial.
Além de se preocupar com 
o conteúdo absorvido pelo 
aluno, o Colégio Virtude, 
também, procura trazer for-
mas de interação e motivação 
aos nossos alunos, criando 
um clima de descontração e 
prazer, principalmente nas 
aulas remotas.
Assim, como primeira ativida-
de do ano letivo 2021, o Co-
légio Virtude traz aos seus 
alunos um evento virtual: 
O Carnaval Fest!!. Alunos!! 
Não deixem de participar!! 
Prêmios para a FANTASIA 
MAIS CRIATIVA e MELHOR 
APRESENTAÇÃO!
Maiores informações: 4693-
1906 (Whattsapp) Patrocínio: 
SUBWAY – Guararema e 
Cervejaria e Brewpub 462

Seguindo as normas sanitárias do Plano São Paulo e as orientações da Secretaria Estadual de Educação do Estado 
de São Paulo, no dia 1º de fevereiro, o Colégio Virdutde retomou as atividades presenciais de forma segura e eficaz.



Jornal Gazeta de Guararema, 13  de fevereiro de 20216

Colunista Social

SILENE  OLIVEIRA
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Olinda Arant Valigura (01/02). Ketily Silva (04/02) Edilene Quintana (06/02)

Alexandre Alemão (08/02) Neusa Corrêa (08/02) Vanilde Morais (09/02)

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem vivido. Fazer aniversário é uma dádiva, é 
simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes (primeira quinzena de fevereiro) dese-
jamos que o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale e jamais perca a esperança. Que Deus continue abençoando 
imensamente sua vida mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns.
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Valéria Matiazi (14/02) Pedro Gabriel do Prado (14/02) Pastora Luciana de Paula Ferreira (16/02) 

Maria Luiza Siqueira (09/02)

Joilma Santos (11/02) Jenny da Silva Mori (12/02)
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Solução
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PROBLEMAS DE LÓGICA
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.
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Pequeno 
atraso
As três correram, 
mas não houve 
jeito! Chegaram 
atrasadas 
ao trabalho! 
Cada técnica 
trabalha num 
setor diferente. 
Considerando as 
dicas, descubra 
o nome de cada 
técnica, sua 
especialidade e 
quantos minutos 
cada uma teve de 
atraso.

1. Ana Carolina 
é técnica em 
química.

2. Patrícia chegou 
5 minutos 
atrasada.

3. A técnica em 
enfermagem 
chegou 15 
minutos 
atrasada.

IL
US

TR
AÇ

ÃO
: C

AN
DI

Bancos não terão expediente 
durante feriado de carnaval
Por Agência Brasil - Brasília
Em razão da pandemia de 
covid-19, muitos estados 
e munícipios brasileiros 
revogaram seus pontos 
facultativos e cancelaram 
suas festas e desfiles de 
carnaval.  Apesar disso, 
a Federação Brasileira de 
Bancos (Febrabab) informa 
que, de acordo resolução 
do Banco Central, o calen-
dário de feriados bancários 
está mantido e nos dias 15 e 
16/02 - segunda e terça-fei-

ra de carnaval - não haverá 
atendimento ao público nas 
agências. Na quarta-feira 
de cinzas (17) o início do ex-

pediente será às 12h, com 
encerramento em horário 
normal de fechamento das 
agências.
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Vereador Irineu indica construção de uma Creche 
Municipal para idosos na área central da cidade
O vereador Irineu Claudio 
Leite, em sua bonita  indi-
cação de nº 12/2021, indi-
cou  ao Exmo. Sr.José Luiz 
Eroles freire (Zé), Prefeito 
Municipal, nos termos re-
gimentais, providências 
do Setor competente da 
Municipalidade no sentido 
de construir uma Creche 
Municipal para idosos na 
área central de Guararema.  
Em sua Justificativa o No-
bre Vereador, em plenário 
alega que a creche para 
idosos é uma nova 
possibilidade de cuidar dos 
nossos idosos, os quais 
contarão com assistência 
multidisciplinar em período 
integral, não precisando fi-
car isolado da sociedade e, 
principalmente, dos familia-
res, contando também com 
acompanhamento médico e 
psicológico. 
      A equipe multidisciplinar 
incluirá cuidadores especia-
lizados, enfermeiros e nutri-
cionistas, que elaborarão car-
dápio personalizado, visando 
oferecer refeições apropriadas 
aos idosos, podendo contar, 
ainda, com o carinho de vo-
luntários que poderão visitar 
o lugar para passar algum 
tempo com os idosos. 
 O atendimento da creche 
municipal será diferente da 
rotina de uma instituição 
de longa permanência, sen-
do que as atividades espe-
ciais como Fisioterapia ou 
Terapia Ocupacional serão 
desenvolvidas para pro-
porcionar mais habilidade 

e mobilidade aos idosos, 
havendo a possibilidade de 
um atendimento especial, 
com Fisioterapia individua-
lizada.  A creche municipal 
do idoso poderá oferecer 
uma programação espe-
cial para que as pessoas 
compartilhem interesses e 
façam novos amigos, pas-
sando o dia conversando, 

dançando, participando 
de atividades especiais 
corno ginástica em grupo 
e artes, cantando e tocan-
do instrumentos musicais 
e até jogando jogos que 
ajudam na manutenção e 
desenvolvimento cogniti-
vo do  c é r e b r o . Autor: 
V e r e a d o r  I r i n e u 
C l a u d i o  L e i t e  

Vereador Sidnei reivindica a construção 
de um “piscinão” no Ribeirão Nogueira

 O vereador e Presidente 
do Poder Legislativo de 
Guararema Sidnei Santos 
Lea (Gordo), em sua indica-
ção de nº 06/2021, indica ao 
Exmo. Sr. Prefeito Munici-
pal José Luiz Eroles Freire 
(Zé),  nos termos regimen-
tais, providências do Setor 
competente da Municipali-
dade no sentido de realizar 

os estudos necessários, em 
parceria com o Governo Fe-
deral, para a construção de 
um “piscinão” (reservatório 
de contenção de água) no 
Ribeirão Guararema, o qual 
atrasará e controlará a ida 
das águas das chuvas para 
as galerias pluviais, que 
são responsáveis por esco-
á-las para o Rio Paraiba do 

Sul. Em sua justificativa o 
nobre vereador e Presiden-
te do poder Legislativo na 
tribuna do plenário da Câ-
mara ele alega que estamos 
na época de fortes chuvas e 
com isso existe um grande 
risco de transbordamento, 
tanto do Rio Paraíba do Sul 
como de seus afluentes, 
fato que já trouxe inúmeros 
problemas para Guararema 
e seus moradores. 
Uma maneira de sanar 
esse grave problema que 
há anos assombra nossa 
população, principalmen-
te os moradores do Bairro 
Nogueira, é a construção 
de um “piscinão”, que é um 
reservatório de contenção 
de água e que tem a função 
de retirar, por algum tempo, 
certa quantidade de água 
do sistema de drenagem 
(galerias, canais, rios, entre 
outros), justamente quan-
do esse sistema está mais 
cheio, durante uma chuva 
intensa, e após isso passa 
liberar o fluxo das águas 
gradualmente, evitando o 
risco de enchentes e trans-
bordamentos. 
Assim, medidas urgentes 
são necessárias no senti-
do de elaborar tal projeto, 
para que à época de fortes 
chuvas, como as que vêm 
atingindo o nosso Muni-
cípio, não ocorra mais a 
possibilidade de enchentes 
e alagamentos em nossa 
Cidade.  Autor: Vereador 
Sidney Santos Leal 

Vereador Tiu  solicita pavimentação asfáltica
em vár ias ruas no Bairro Parate í 
O vereador Claudinei Santos 
de Oliveira (Tiu), em sua indi-
cação de nº 02/2021, Indico ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
José Luiz Eroles Freire (Zé), 
nos termos regimentais, provi-
dências do Setor competente 
da Municipalidade no sentido 
de ser realizada a pavimenta-
ção asfáltica das Ruas Mauá, 
Mairiporã, Osasco, Mogi das 
Cruzes, Pirapora do Bom Je-
sus, Santa Isabel, São Ber-
nardo do Campo, Santana do 
Parnaíba, São Caetano do Sul, 
José Francisco Raposo, no lo-
cal mais conhecido como “Co-
lônian, bem como das Ruas 
José Beraldo e Anézio Borges 
da Silva, localizadas no Bair-
ro Parateí, a fim de propiciar 
melhores condições de trafe-
gabilidade.  O nobre vereador 
Tíu,  Indica ainda que seja  
realizada a manutenção da pa-
vimentação asfáltica da Rua 
Armando Marchione, locali-
zada no Bairro Jardim Dulce. 
Em sua justificativa  o verea-
dor alega que as medidas ora 
solicitadas têm por objetivo 
melhorar a infraestrutura das 
ruas, colaborando com o trá-
fego de veículos que vem au-
mentando consideravelmente. 
Ressalte-se também que inú-
meros moradores da localida-
de serão beneficiados no que 
se refere ao tráfego e a poeira, 

além dessa obra proporcionar 
maior desenvolvimento para 
os locais que irão receber o 
benefício da pavimentação as-
fáltica.  Ainda, algumas vias 
púb l ic as já  t i ve ram sua
pavimentação iniciada, porém, 
há algum tempo, as obras

Vereador Zézão do Porto indica a construção 
de Creche no Bairro Chácara Guanabara

O Vereador Zézão do Por-
to, em sua indicação de nº 
22/2021, indica ao Exmo. Sr. 
José Luiz Eroles Freire  Pre-
feito Municipal, nos termos 
regimentais, providências 
do Setor competente no 
sentido de ser construída 

urna creche municipal no 
Loteamento Chácaras Gua-
nabara, em um terreno per-
tencente à municipalidade 
localizado na confluência 
das Ruas Portugal e Suíça. 
Em sua justificativa  o no-

bre Edil, alega que o  Lotea-
mento Chácaras Guanabara 
tem crescido 
bastante ao longo do tem-
po, existindo lá inúmeras 
crianças, cujos pais, diaria-
mente, necessitam deixa-
-las nas creches nos bair-
ros vizinhos, fazendo um 
longo percurso e impondo 
sacrifícios a elas. 
Além disso, muitas mulhe-
res residentes no bairro 
necessitam trabalhar, po-
rém não o fazem por não ter 
com quem ou onde deixar 
seus filhos. 
Ao se construir uma creche 
municipal na Chácara Gua-
nabara, certamente dare-
mos melhores condições e 
conforto às crianças dessa 
faixa etária, que não mais 
precisarão ser levadas às 
creches existentes em ou-
tros bairros, permanecendo 
no próprio bairro. 
Por ser justa e muito impor-
tante  para a comunidade 
do Loteamento Chácaras 
Guanabara, espera-se o 
atendimento da presente 
reivindicação. Autor: Vere-
ador Zézão do Porto 

pararam, o que causou trans-
tornos às pessoas que residem 
nesses locais, principalmente 
em época de chuvas, pois se 
torna quase impossível o 
t r á f e g o  d o s  v e í c u l o s . 
Autor Vereador Tíu 



Estabelecimentos de Guararema podem ser 
multados se não seguirem regras da quarentena  
Prefeitura promoveu reunião com proprietários nesta quinta-feira (11/02) para reforçar os protocolos sanitários e evitar aglomerações durante este fim de semana

Preocupadas em evitar 
aglomerações no fim de 
semana que antecede 
o feriado de Carnaval, 
as equipes técnicas da 
Coordenação de Fisca-
lização da Prefeitura de 
Guararema e do Centro 
de Segurança Integrada 
(CSI) se reuniram nesta 
quinta-feira (11/02) com 
proprietários de adegas, 
pesqueiros, ranchos e 
demais estabelecimen-
tos que promovem festas 
na cidade. O objetivo foi 
reforçar os protocolos 
sanitários do Plano São 
Paulo.
 
Com a participação dos 
capitães Anjo e Flávio, da 
Polícia Militar (PM), o en-
contro teve um viés orien-
tativo, no qual os agentes 
públicos apresentaram 
as regras pertinentes à 
fase amarela do plano 
estadual de quarentena 
e as sanções para quem 
descumprir as medidas e 
causarem aglomerações. 
Em Guararema, os pon-
tos facultativos dos dias 
15 e 16 de fevereiro, rela-
tivos ao Carnaval, foram 
revogados por decreto 
municipal.
 
O município promete in-
tensificar as ações con-
juntas de fiscalização 
entre a PM e o CSI nes-
te fim de semana, para 
coagir aglomerações. 
Proprietários que deso-
bedecerem as normas 
podem sofrer multas de 
R$ 743,80 e até ser la-
crados. “Nossa preocu-
pação é evitar situações 
que aumentem o risco de 
transmissão do coronaví-
rus. O comércio é impor-
tante e está liberado para 
funcionar, desde que 
esteja de acordo com o 
Plano São Paulo”, afirma 

Sandra Regina Olivieri, 
chefe de gabinete da 
Secretaria Municipal de 
Obras.
 
Para o secretário muni-
cipal de segurança públi-
ca, Edson Roberto Pinto 
de Moraes, a reunião foi 
muito importante para ali-
nhar as diretrizes que de-
vem ser cumpridas tanto 
pelo poder público como 
pelos comerciantes. “É 
um momento complica-
do para todos, mas pre-
cisamos seguir as regras 
para conter o avanço da 
pandemia que tem, dia-
riamente, dizimado mui-
tas vidas. Esse encontro 
foi bastante positivo para 
reforçar uma relação de 
parceria”, pontua.
 
Também participaram da 
reunião os servidores pú-
blicos Henrique Benitez 
e Paloma Vicentim, do 
setor de Fiscalização. 
Denúncias sobre aglo-
merações na cidade po-
dem ser comunicadas ao 
poder público pelo What-
sApp (11) 9 5639-6370.
 
Regras
Guararema e as demais 
cidades da região foram 
classificadas na fase 
amarela do Plano São 
Paulo pelo Governo do 
Estado. Dessa forma, 
comércios, academias, 
salões de beleza, restau-
rantes, cinemas, teatros, 
concessionárias e escri-
tórios podem funcionar 
com 40% de ocupação 
do espaço e expediente 
de até dez horas diárias 
para restaurantes e 12 
horas para as demais 
atividades.
 
Já o atendimento presen-
cial deve ser encerrado 
às 22 horas em todos 

os setores. Nos bares, 
as portas fecham mais 
cedo, às 20 horas. Even-
tos que geram aglomera-
ção, como festas, bala-
das e shows continuam 
proibidos. Atualmente, a 
venda de bebidas alcoó-
licas em lojas de conve-
niência só pode ocorrer 
entre 6 e 20 horas.
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NESTE ANO, POR CONTA DA PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), AS FESTIVIDADES DE 
CARNAVAL ESTÃO CANCELADAS  EM GUARAREMA.
MAIS DO QUE NUNCA, É HORA DE SE UNIR AO BLOCO DAS 
PESSOAS QUE SEGUEM AS RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE: 
USE MÁSCARA, EVITE AGLOMERAÇÕES E HIGIENIZE 
SEMPRE AS MÃOS. EM BREVE, ESTAREMOS TODOS 
JUNTOS NOVAMENTE!

O CARNAVAL
ESTÁ CANCELADO,
MAS O USO DE 
MÁSCARA CONTINUA.
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