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Ano 10

Prefeito Zé Luiz cobra Sabesp para melhorias 
no abastecimento e qualidade da água
O chefe do Executivo foi taxativo ao exigir dos representantes da concessionária que os problemas sejam resolvidos em Guararema

O prefeito José Luiz Eroles 
Freire, o Zé, se reuniu na tarde 
desta quarta-feira (17/02) com 
representantes da Companhia 
de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo (Sabesp) 
para cobrar melhorias no 
serviço prestado em Guara-
rema. O chefe do Executivo 
guararemense foi taxativo ao 
exigir que os problemas de 
abastecimento e de má quali-
dade d’água sejam resolvidos 
no município. 
“A gente tem um problema de 
abastecimento que precisa ser 
resolvido em curto prazo. Colo-
co-me à disposição da Sabesp 
para ajudar na resolução dessa 
situação, assim como as se-
cretarias da Prefeitura”, disse 
o prefeito durante o encontro.
Além disso, Zé cobrou que 

melhorias sejam realizadas 
pela concessionária quanto 
ao alcance da coleta e trata-
mento do esgoto na cidade. O 
prefeito citou a situação das 
famílias da região Norte da 
cidade, como os moradores 
dos bairros Parateí e Maraca-
tu, que passam por problemas 
relacionados à falta e à má 
qualidade da água. 
“Esperamos que os problemas 
quanto ao abastecimento se-
jam solucionados. Precisamos 
que mais investimentos sejam 
feitos na cidade para que a si-
tuação se normalize”, cobrou 
o prefeito.
Após ouvir as reivindicações, 
o gerente da Sabesp, José 
Geraldo Júnior, informou 
que uma bomba d’água foi 
instalada no poço localizado 

Com rígidos protocolos sa-
nitários para evitar a dis-
seminação da Covid-19, a 
retomada das aulas presen-
ciais na rede municipal de 
ensino de Guararema com-

Seguindo protocolos sanitários, retorno das aulas presenciais completa um mês em Guararema
Uso da máscara, regras para o distanciamento e higienização constante das mãos marcaram a primeira fase do retorno

no bairro do Guanabara para 
aumentar a vazão do reserva-
tório. A expectativa da Sabesp 
é de que o problema da falta de 
água na região seja diminuído 
já nos próximos dias. “Nossa 
equipe esteve no local reali-
zando o serviço. Pretendemos 
aumentar de 12 m³ de vazão 
para, no mínimo, o dobro”, 
explicou o representante da 
concessionária. 
Também participaram da reu-
nião o secretário de Obras, 
Meio Ambiente, Planejamen-
to e Serviços Públicos, Evail 
Gonçalves Júnior, o adjunto 
da Pasta, Dirceu Jacinto Gra-
nato, o encarregado da Sa-
besp em Guararema, Walter 
Cabral, e o superintendente 
da Sabesp, Sérgio Bekerman.

pleta um mês nesta quin-
ta-feira (18/02). Os alunos 
retornaram às salas de aula 
em 18 de janeiro adotando 
o modelo híbrido, em que o 
ensino é dividido entre au-

las presenciais e remotas.
 De acordo com a Secre-
taria Municipal de Educa-
ção, cerca de 1,5 mil alunos 
retornaram aos estudos 
presenciais, o que corres-

ponde a 53% do total de 
crianças na faixa etária au-
torizada a retornar presen-
cialmente. Neste primeiro 
momento, apenas alunos 
entre 4 e 10 anos receberam 
a liberação para voltarem às 
salas de aulas.
        A estratégia adotada 
pela Pasta considerou a 
modalidade híbrida de en-
sino como a mais segura 
aos estudantes, uma vez 
que os alunos são dividi-
dos em dois grupos e fre-
quentam as aulas em dias 
alternados. Mesmo com 
a liberação de até 50% de 
ocupação, as escolas rece-
beram, no primeiro mês do 
retorno, em média, 26% de 
sua totalidade. Na primeira 
semana, apenas 18 % dos 
alunos retornaram.
 Além da fragmentação 
dos grupos de estudan-
tes, outros critérios para 
a segurança de alunos e 
funcionários foram segui-
dos à risca, como o uso da 
máscara, as regras para o 
distanciamento físico e hi-
gienização constante das 

mãos, com água, sabão e, 
também, álcool em gel, dis-
ponibilizado em todos os 
ambientes da escola.
 De acordo com a assessora 
da Pasta, Michele Fonse-
ca, “estudantes de todas 
as idades estão dando o 
exemplo, cumprindo rigo-
rosamente os protocolos 
de retorno às atividades 
escolares. Só tiram a más-
cara na hora do lanche, e 
quando terminam a colo-
cam rapidamente”, explica. 
“Mas é preciso deixar claro: 
a qualquer momento fami-
liares podem mudar a op-
ção, inclusive retornando 
para o ensino remoto, caso 
desejarem”, completa.
 Preparação para o retorno
 No início de janeiro, a Se-
cretaria de Educação de 
Guararema promoveu reu-
niões com pais dos alu-
nos matriculados na rede 
municipal de ensino para 
tratar da retomada das au-
las presenciais nas escolas 
da cidade. Segundo infor-
mações da Pasta, a pauta 
dos encontros contemplou 

a abordagem do plano de 
retomada das aulas presen-
ciais. Durante as reuniões, 
foram apresentados e en-
tregues o “Guia de Orien-
tação aos Pais em Tempos 
de Covid-19”, o kit de más-
caras faciais de tecido para 
uso dos alunos e a agenda 
escolar com o cronograma 
das aulas.
 O retorno das aulas teve 
início na cidade com alu-
nos de frequência escolar 
obrigatória (Pré-Escola e 
Ensino Fundamental), com 
presença de até 50% do nú-
mero de matriculados por 
dia, divididos nos períodos 
da manhã e da tarde.
 Opinião dos pais
 No fim de 2020, em pesqui-
sa conduzida pela Secreta-
ria Municipal de Educação, 
53% dos pais acenaram a 
favor do retorno das aulas 
presenciais. Esse cenário 
se repetiu durante as reu-
niões que precederam o re-
torno das aulas neste ano, 
em que eles se mostraram 
favoráveis ao modelo de 
ensino híbrido.

fotos: Vitoria Mikaelli - PMG



Jornal Gazeta de Guararema, 20 de fevereiro de 20212

EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e  e  F i t n e s s  >  >  >

José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e 
Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

EXPEDIENTE

Carta Z Notícias Ltda

Dire tor  Pres idente :  Joaquim da  S i lva  Constant ino .  MTB:  0262239
e- mail: quingma@hotmail.com  / e-mail: fotografoquinzinho@gmail.com
As colunas e art igos assinados pelos colaboradores não representam 
necessariamente a opinião do Jornal Gazeta de Guararema;  são inteiramente 
de responsabilidade de seus autores.  Fundação: 17 de Agosto de 2010-
Tiragem: 5mil exemplares - site: www.gazetadeguararema.com.br  - Jornal Semanal 
D is t r ibu ição  gra tu i ta  nos  munic íp ios  de  Guararema e  Santa  Branca 
Endereço: Rua 23 de Maio nº 337 - Guararema/SP - Telefones: (11) 4693-4771 -  
(11) 4693- 5600 - (11) 4693- 4771 - Cel. (11) 97217- 0673  

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 

Rápidas >> Ficou na lembrança 
          Há 09 anos... 

TREINO PROGRAMADO, TREINO EXECUTADO

 Que o treinamento físico 
precisa de disciplina, frequ-
ência, rotina (no bom sentido) 
e outros tantos pontos impor-
tantes para que se consiga 
o resultado desejado, é fato; 
muito falado, debatido, esmiu-
çado e diariamente salientado 
pelos profissionais de Edu-

cação Física nas academias, 
grupos de treinamento, pra-
ças, parques, estúdios, etc. 
E claro, todos os praticantes 
e atletas em seus diversos 
níveis de condicionamen-
to físico, idade, objetivos e 
capacidade física, sabem 
também da importância da 
regularidade para que o re-
sultado aconteça e persevere. 
Contudo, como sempre digo, 
treino programado é treino 
executado, salvo alguma in-
tercorrência que o impeça, 
como uma lesão, doença, etc. 
A programação deve ser se-
guida independentemente de 
condições climáticas ou aque-
la olhada para o sofá. A partir 
do momento que houve uma 
desistência apoiada numa 

desculpa, que no fundo você 
sabe que era apenas uma 
desculpa para não treinar e 
se enganar, há então uma 
derrota. É a sua derrota para 
seu pensamento negativista e 
que sabota todo seu esforço e 
empenho até então. Pode pa-
recer uma questão um tanto 
abstrata mas sempre temos, 
eu também obviamente, um 
lado que nos inclina a não 
treinar, deixar para depois, 
para amanhã ou fazê-lo 
parcialmente. A diferença é 
se deixar levar ou não pela 
prostração. É mais cômodo, 
mais gostoso ficar na frente 
da TV, no celular, dormindo 
ou simplesmente não fazen-
do nada, apenas esperando o 
tempo passar, a vida passar. 

E ela passa. Num dado mo-
mento a conta vai chegar, o 
boleto vai ser cobrado, pode 
ser pela gordura corporal 
em taxas elevadas, perda de 
resistência física e fraqueza 
muscular, queda nos níveis 
da densidade óssea, dores 
que vão surgindo por todo 
o corpo, enfim, a saúde de 
modo geral indo para o bre-
jo. E o “mas”. Sempre existe 
um “mas”. “Mas eu fiquei em 

casa por conta da pandemia”, 
“mas eu não vou treinar por 
causa de aglomeração e da 
máscara”, “mas eu não treino 
hoje porque está frio, chuvo-
so, tem jogo do Palmeiras...” 
E a mente vai criando assim, 
condicionamentos, gatilhos 
que são acionados automa-
ticamente para sabotar sua 
programação de treino. Isso é 
muito perigoso, pois pode co-
meçar com um dia na sema-

na, depois dois, uma semana 
num mês, um mês e quando 
menos espera, foram meses 
apoiados em desculpas para 
ficar sem se exercitar. Até a 
expectativa de vida pode ser 
severamente afetada por essa 
ação. Como dizia um tio: “sua 
cabeça é seu guia”. Uma frase 
simples que resume bem o 
texto acima e que poderia ser 
aplicada em diversas situa-
ções na vida diária.

Ela tem amor no que faz, é 
apaixonada pelas crianças, 
cuida delas como se fosse 
sua própria mãe. Estamos 
falando da eterna prefeita 
Conceição Apparecida Alvino 
de Souza, na época  diretora 
das creches municipais. Dia-
riamente, ela comparecia às 
creches e era recebida com 
carinho. Com grande emo-
ção, Conceição carregava 
as crianças no colo, brincava 
com elas, ajudava na hora 
da alimentação e acompa-
nhava no horário em que as 
mães vinham buscá-las nas 
creches. 
Parabéns Conceição!

      Dona Conceição

O  consumidor deve começar a sentir no bolso os reajustes no 
preço da gasolina e diesel. Ontem (19/02) a Petrobrás anunciou 
um aumento de 5,2% para o diesel e de 10,2% para a gasolina. 
Este foi o aumento mais intenso do ano e a 4ª vez que os preços 
são revistos desde o início de janeiro. Fonte: Agência Estado 

Vacinação dos idosos de 85 anos ou mais. 
Pessoal, a vacinação contra a Covid-19 está contemplando 
cada vez mais grupos. No dia 15/02, começaram a ser imuni-
zados os idosos com 85 anos ou mais e, aproximadamente, 
70 pessoas desta faixa etária já receberam a primeira dose.
Entre elas está a dona Conceição Alvino, que já foi prefeita da 
cidade por três gestões e é responsável por muitos avanços 
e conquistas para Guararema.  O Prefeito Zé faz questão de 
deixar registrado a admiração e o carinho que tem  por esta 
grande mulher, que considera uma referência como gestora 
pública. “E se você faz parte ou conhece alguém com esta 
faixa etária, não deixe de fazer o cadastro para a vacinação!” 
O l ink cont inua disponível no ht tp: //bi t . ly/3aPtaMy. 
Vamos em frente, Guararema!

“Ela é referência como gestora pública”.

Dona Conceição Apparecida Alvino de Souza 

Alta no preço da gasolina

Foto histórica, registrada no dia 05/04/2012
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Transparência: Guararema divulga lista das pessoas vacinadas contra a Covid-19
Disponível no site da Prefeitura, o balanço semanal é atualizado às sextas e divulgado às segundas-feiras
Com o objetivo de dar trans-
parência à campanha de va-
cinação, a Secretaria de Saú-
de de Guararema começou 
a atualizar, semanalmente, 
uma lista com a quantidade 
e informações das pessoas 
vacinadas no município. Por 
razões éticas e em confor-
midade com a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), 
os nomes dos imunizados 
não são expostos. As in-
formações mais recentes 
foram atualizadas nesta se-
gunda-feira (15/02).Os dados 
estão disponíveis no site da 
Prefeitura, na seção “Infor-
mações Coronavírus”, e são 

divididos por quantidade de 
doses, local de trabalho (ou 
estadia, no caso dos idosos 
institucionalizados) e cargos 
dos trabalhadores da saúde 
que fazem parte do grupo 
prioritário da primeira fase 
da campanha. O balanço é 
atualizado às sextas e divul-
gado às segundas-feiras. O 
link de acesso direto é o ht-
tps://coronavirus.guararema.
sp.gov.br/contador-de-vaci-
na. Para a secretária mu-
nicipal de Saúde, Adriana 
Martins, é fundamental dar 
transparência aos dados re-
ferentes à Covid-19. “A popu-
lação precisa ficar ciente dos 

dados referentes à vacinação 
na cidade. Por isso, o por-
tal mostra, por exemplo, o 
total de pessoas vacinadas, 

a atividade que o vacinado 
exerce e os postos onde a 
imunização ocorreu”, explica 
a titular da Pasta.

Com base nos dados dispo-
níveis no portal, é possível 
visualizar dados relativos 
a 775 pessoas que já foram 
imunizadas contra a Co-
vid-19 no munucípio. No en-
tanto, 1.003 doses da vacina 
já foram aplicadas, conside-
rando as segundas doses, 
que totalizam 228, segundo 
dados atualizados na última 
sexta-feira (12).
 A Santa Casa é a unidade de 
Saúde da cidade onde mais 
pessoas foram vacinadas, 
com 204 imunizações já re-
alizadas. Entre os que já re-
ceberam ao menos uma dose 
na Santa Casa, os técnicos 
de enfermagem (59) e os 

atendentes e recepcionistas 
(40) são os grupos que mais 
receberam o imunizante.
 Ainda de acordo com o ba-
lanço da vacinação, além 
dos trabalhadores da San-
ta Casa, pessoas de outros 
12 locais (seja unidade de 
saúde ou asilo) estão sen-
do imunizadas contra a 
Covid-19. São eles: Asilo 
Estância Vale Verde, Asilo 
Lar dos Velhinhos, Ambula-
tório Pós-Covid, Central de 
Abastecimento Farmacêuti-
co, Secretaria Municipal da 
Saúde, Vigilância em Saúde, 
UBS Lambari, UBS Jardim 
Dulce, Samu 192, Cevac, 
Caps e Cesap.

Conselho Municipal de Saúde realiza eleição para escolher seus representantes
O pleito ocorre a partir das 8 horas deste sábado (20/02), no Cesap, e é aberto a toda população
O Conselho Municipal de Saú-
de (CMS) de Guararema realiza 
neste sábado (20/02) o 9º pleito 
eleitoral para escolha dos repre-
sentantes do segmento Usuá-
rios. A eleição ocorre a partir 
das 8 horas, no Centro de Es-
pecialidades de Saúde e Apoio 
a População (Cesap), que fica na 
Rua São Vicente de Paula, 110, 
Centro, e é aberto à população.
 Com o objetivo de evitar aglo-
meração devido à pandemia da 
Covid-19, a votação será escalo-
nada, com agendamento de ho-
rário por categoria. Os eleitores 
escolherão entre 12 candidatos 
divididos em quatro categorias: 
Entidades ou Movimentos So-
ciais (quatro); Portadores ou En-
tidades de Portadores de Patolo-
gia ou Deficiência (dois); Clube 
de Serviços (dois); e Sociedades 
Comunitárias (quatro). O Con-

selho Municipal de Saúde é um 
órgão colegiado integrante do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
do Município de Guararema, com 
caráter deliberativo, normativo, 
fiscalizador, permanente, con-
sultivo e atuante na formulação 
e proposição de estratégias e 

controle de execução das políti-
cas públicas de saúde, inclusive 
nos seus aspectos econômicos 
e financeiros, vindo daí a impor-
tância da sua atuação.
 O CMS é composto por repre-
sentantes do Poder Público e es-
feras governamentais, prestado-

res de serviços, trabalhadores da 
Saúde e Usuários.  Os represen-
tantes do segmento Usuários são 
escolhidos por meio de votação 
popular, via Pleito Eleitoral.
 Para votar basta comparecer 
no Cesap, preferencialmente no 

horário estipulado para a catego-
ria do candidato escolhido, com 
um documento de identificação 
com foto. O uso de máscara é 
obrigatório. Horários de votação
Entidades ou Movimentos So-
ciais: das 8 às 9 horas.

Portadores ou Entidade de Por-
tadores de Patologia ou Defici-
ência: das 9 às 10 horas. Clube 
de Serviços: das 10 às 11 horas.
 Sociedades Comunitárias: das 
11 às 12 horas. Quem são os 
candidatos? Confira, a seguir, a 
relação dos candidatos:

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema - 11 2626.0606 / 11 99910. 7781
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

                            HORÓSCOPO PARA 21/02/2021
ÁRIES - Dia propício ao sucesso na investigação de todo e qualquer assunto místico. 
Excelente saúde. Pense novamente em tudo o que você deseja da vida, pois alguns 
dos seus sonhos podem estar sendo desnecessários neste momento.

TOURO - Dia dos mais favoráveis a estes nativos, indicando melhorias no setor 
profissional, social, favoráveis amizades, ótimos negócios e espetacular estado de 
saúde. Os seus sentimentos hoje começam a fluir de um modo mais tranquilo e isso 
vai ajudá-lo a resolver os seus problemas emocionais junto com a pessoa amada.

GÊMEOS - Procure se precaver contra perigos de acidentes, relacionados com a água 
e produtos químicos. Cuide da saúde e evite atos que possam afetá-lo moralmente. 
Sucesso, todavia, em investigações e pesquisas. Os seus pensamentos estarão 
voltados para os mistérios do desconhecido e das matérias chamadas ocultas.
CÂNCER - Dia benéfico para cuidar de assuntos financeiros e sociais. Pessoas 
nascidas do seu relacionamento irão lhe proporcionar muita alegria. Aguarde 
boas notícias de parentes afastados. Em relação às coisas do amor, alguma coisa 
poderá mudar quando você vier a conhecer uma pessoa diferente. E isso pode 
acontecer ainda hoje.

LEÃO - Alguma coisa importante, alguma notícia inesperada poderá deixá-lo aborrecido 
e irritado. Procure superar sua emotividade colocando-se acima dos acontecimentos. 
Novas oportunidades de sucesso no plano social e amoroso

VIRGEM - Pode conseguir grande progresso em muita coisa agora. Confie nas pessoas 
que o cercam. Determinação e coragem em tudo o que empreender. A sua desconfiança 
em relação às pessoas pode manifestar-se sem justificativa plausível. Indefinição e 
imprevistos no trabalho.

LIBRA - Bom ganho de dinheiro proporcionado pelo esforço em seu trabalho, 
pelos negócios iniciados há muito, e as funções públicas. Todavia, tome 
cuidado com perigos de acidentes provocados por produtos inflamáveis e 
corrosivos. Momento dos melhores

ESCORPIÃO - Bons prenúncios. Este dia lhe trará êxito. Não perca tempo 
com minúcias. Arrisque-se em projetos mais audaciosos mesmo que os 
outros não acreditem. Com senso e objetividade atingirá sucesso. Confie 
mais em si mesmo e só terá a ganhar.

SAGITÁRIO -  Alguma chance de êxito financeiro deverá surgir e você poderá 
aproveitá-la com sua capacidade de ação e inteligência. Procure controlar de 
modo rápido e objetivo, as resistências e obstáculos que possam surgir. Faça 
prevalecer seu otimismo e receberá reais benefícios.

CAPRICÓRNIO -Os impedimentos e críticas frequentes devem ser evitadas, 
juntamente com as ações violentas. Terá sucesso financeiro, profissional e 
social e bastante felicidade, na vida sentimental e amorosa. Com o seu nítido 
senso de propósito, agindo imediatamente após pensar, você deverá abrir o 
seu próprio caminho.

PEIXES - As ações corretivas, discussões demoradas, demandas e toda e 
qualquer questão que se ligue aos seus direitos, devem ser tratadas com 
cautela e coragem. Conte com os amigos, principalmente com pessoas da 
família. Evite fazer inimigos ainda que isto lhe custe algumas concessões.

AQUÁRIO - - Você está predisposto a ter um episódio amoroso neste dia, que lhe 
dará no futuro muitos aborrecimentos. Evite, portanto, qualquer coisa neste sentido. 
Cuide mais da sua saúde, da sua reputação e não faça novos negócios.

Solução

BANCO 63
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Guararema começa a vacinar idosos 
com mais de 85 anos contra a Covid-19
Mediante agendamento, a vacina para esta faixa etária — e também para idosos com mais de 90 anos — está sendo aplicada na Central de Vacinação Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saú-
de iniciou nesta segunda-feira 
(15/02) a vacinação de idosos 
com idade entre 85 e 89 anos 
que moram em Guararema. A 
expectativa da Pasta era de 
imunizar, no primeiro dia de va-
cinação deste público, cerca de 
70 pessoas contra a Covid-19.
Mediante agendamento, a 
vacina para esta faixa etária 
— e também para idosos com 
mais de 90 anos — está sendo 
aplicada na Escola Profissio-
nalizante Prefeito Sebastião 
Alvino de Souza, localizada 

no bairro Nogueira, onde fun-
ciona a Central de Vacinação 
Coronavírus (Cevac).
A vacinação ocorre no formato 
drive-thru (sem a necessidade 
de sair do carro), e para pe-
destres, que aguardam na sala 
de espera externa. O serviço 
funciona de segunda a sábado, 
no horário das 8 às 20 horas, 
e conta também com triagem 
de pessoas, espaço para ca-
dastramento, estacionamento 
e sala de aplicação de vacina. 
A nova fase de imunização, 
para o público acima de 85 

anos, ocorre logo após a libe-
ração da vacinação dos idosos 
acima de 90 anos, realizada na 
semana passada. Até a última 
atualização da Secretaria de 
Saúde, divulgada no final de 
semana, 775 pessoas haviam 
sido vacinadas na cidade, en-
tre idosos e profissionais da 
saúde. 
A secretária de Saúde de Gua-
rarema, Adriana Martins, infor-
mou que o primeiro dia de imu-
nização em idosos com mais 
de 85 anos correu dentro do 
planejado e que a expectativa 

é imunizar a maior quantidade 
possível de moradores nesta 
faixa etária. 
“Vale lembrar que o cadastro 
para vacinação de idosos com 
mais de 90 anos continua dis-
ponível, assim como, em breve, 
estará liberado o cadastro para 
idosos com mais de 80 anos. 
As pessoas que se encaixam 
nos grupos prioritários e que 
moram em Guararema devem 
ser cadastradas e aguardar a 
ligação da nossa equipe. Não 
é necessário ir a uma unidade 
de saúde”, explica Adriana. 

Agendamento . Para agendar a 
vacinação, basta acessar o site 
da Prefeitura de Guararema 
(www.guararema.sp.gov.br), 
clicar na aba “Cadastramento 
para Vacinação da Covid-19”, 
preencher o formulário com as 
informações do idoso e aguar-
dar o contato das equipes da 
Secretaria de Saúde. 
No dia agendado para receber 
a dose, é preciso apresentar 
um documento (original e có-
pia) com foto contendo o nú-
mero do CPF e o comprovante 

de endereço (original e cópia) 
nominal ou núcleo familiar. O 
esquema de cadastramento 
segue as diretrizes do Plano 
Estadual de Imunização e 
tem como objetivo organizar 
o processo de vacinação sem 
causar aglomerações.
Todas as informações referen-
tes à pandemia e à campanha 
de vacinação na cidade podem 
ser acompanhadas no site ht-
tps://coronavirus.guararema.
sp.gov.br.

fotos: Vitoria Mikaelli - PMG
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Guararema cria Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT)
No posto de atendimento, o morador poderá fazer seu currículo, ter informações sobre a Carteira de 
Trabalho Digital, receber orientação profissional, se candidatar a vagas de trabalho e outros serviços 
A Secretaria de Emprego 
e Desenvolvimento Econô-
mico de Guararema criou 
nesta semana o Serviço de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (SAT), espaço voltado 
para orientar os cidadãos 
sobre as vagas do merca-
do de trabalho e oferecer 
serviços importantes para 
a carreira profissional.
 No SAT, o morador pode fa-
zer ou atualizar seu currícu-
lo, ter informações sobre a 
Carteira de Trabalho Digital, 
receber orientação e acom-
panhamento profissional, 
se candidatar a vagas de 
trabalho e, em breve, ter 
acesso a outros serviços 
que serão implantados para 
atender os munícipes.
 O novo posto de atendi-
mento criado pela Pasta 

vem para substituir o an-
tigo Balcão de Empregos, 
que deixa de existir como 
consequência de uma re-
estruturação realizada pela 
Prefeitura, que tem o objeti-
vo de adequar os serviços 
às necessidades dos tra-
balhadores e do mercado 
contemporâneo. 
 Com a alteração, o SAT irá 
continuar os trabalhos já 
realizados, se empenhando 
para proporcionar ao cida-
dão guararemense todo o 
suporte necessário para 
que melhore sua estrutura 
profissional e encontre a 
recolocação no mercado de 
trabalho.
 “A criação do SAT é um 
marco para a Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimen-

to Econômico de Guarare-
ma, que inaugura um novo 
ciclo de atendimento ao 
guararemense”, explica o 
secretário da Pasta, Marlon 
Rodrigues. “No SAT, vamos 
atender os moradores que 
querem tirar dúvidas, atu-
alizar seu currículo e rece-
ber orientações quanto à 
qualificação profissional”, 
completa.
 A intenção do SAT é ser 
referência no atendimen-
to da população em busca 
de orientação profissional, 
melhoria do currículo e re-
colocação no mercado. O 
propósito da iniciativa é 
contribuir com o desenvol-
vimento econômico e social 
do município.

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

fotos: Vitoria Mikaelli - PMG
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Colunista Social
SILENE  OLIVEIRA

  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
DIA NACIONAL DO ROTARY CLUB (23/02): Prestamos nossa homenagem ao Rotary Club, uma Organização Não Governamental que tem como ponto forte a capaci-
dade de mobilizar comunidades, superando todas as divisões nacionais, étnicas, religiosa e política, e de unir pessoas com o objetivo de ajudar ao próximo, abrindo 
um leque de oportunidades e mudanças, buscando promover a paz e a boa vontade no mundo. Na ilustre pessoa do Sr Cledson Nogueira, Presidente do Rotary Club 
de Guararema, parabenizamos todos os rotarianos  que, por meio das suas aptidões, experiências e entusiasmo, contribuem e participam ativamente de importantes 
campanhas e ações, apoiando o companheirismo e levando o nome do seu clube por onde passam, deixando marcas de muito respeito e valorização.
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Em Guararema, 2ª via do IPTU já está 
disponível para consulta e emissão
A consulta do imposto é realizada no site da Prefeitura, na aba “Emissão Carnê IPTU”; vencimento da primeira parcela ocorre em 10 de março

Os moradores de Guara-
rema já podem consultar e 
emitir a 2ª via do boleto do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU). A consulta 
do imposto é realizada por 
meio da internet, no site da 
Prefeitura (www.guarare-
ma.sp.gov.br). Basta aces-
sar a aba “Emissão Carnê 
IPTU” e, em seguida, inse-
rir a documentação pesso-
al (CPF/CNPJ) e o número 
da Inscrição Imobiliária.
 Pode solicitar a 2ª via do 
IPTU qualquer contribuinte 
que possui a inscrição ca-
dastral e o CPF ou CNPJ 
do titular do cadastrado. Na 
aba, além da emissão da 2ª 
via do IPTU, o contribuinte 
pode acessar os serviços 
referentes ao Imposto So-
bre Serviços (ISS), Dívida 
Ativa e Cemitério.
 De acordo com a Secreta-

ria Municipal de Finanças e 
Tributação, parte da popu-
lação já realizou a emissão 
online do carnê e efetuou 
o pagamento do tributo. A 
data limite para pagamento 
da contribuição tributária é 
10 de março, tanto para o 
morador que irá realizar o 
pagamento em cota única 
– com 5% de desconto – 
quanto para quem pagará 
a primeira parcela. “Essa 
receita gerada pelo IPTU 
é revertida para a própria 
cidade, para manter a 
qualidade do serviço que 
é prestado em Guararema”, 
explicou a assessora da 
Secretaria Municipal de Fi-
nanças e Tributação, Julia-
na Aparecida dos Santos.
 Todos os carnês foram en-
caminhados aos Correios 
nesta semana, a fim de 
que cheguem aos contri-

buintes até 10 de março. 
A Secretaria Municipal 
de Finanças e Tributação 
projeta, com base nas es-
timativas de arrecadação, 
que aproximadamente R$ 
12 milhões sejam gerados 
com o IPTU.
 O agente de gestão da 
Pasta, Phelipe Adolfo de 
Siqueira, explica que a an-
tecipação do pagamento do 
IPTU é benéfica à adminis-
tração municipal e também 
ao contribuinte. “Os carnês 
irão chegar nas casas das 
pessoas, mas, caso não 
chegue até a primeira se-
mana de março, o contri-
buinte pode vir à Prefeitura 
para que seja emitida a 2ª 
via do imposto”.
 Para outras informações 
sobre o IPTU, o telefone é 
o 4693-8000, nos ramais 
8015/8005.
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Vereador indica a implantação 
de um Hospital Veterinário

O vereador e Advogado 
Dr. Marcos Eesek de Brito, 
foi muito feliz em sua indi-
cação de nº28/2021 ,onde 
ele Indica ao Exmo. Sr. José 
Luiz Eroles Freire( Zé), Pre-
feito Municipal, nos termos 
regimentais, providências no 
sentido de serem feitas me-
lhorias no Centro de Controle 
de Zoonoses Municipal, com 
a construção de um “Gatiln, 
além de melhorar e aumentar 
as instalações já existentes 
para os animais, Indica ainda  
o nobre Edil  que seja implan-
tado um Hospital Veterinário 
Municipal no local. 

Em sua justificativa , ele 
alega abandono de animais, 
especial  os animais domés-
ticos como cães e gatos, é 
um problema que afeta de 
maneira cada vez mais as 
cidades e em Guararerna 
não é diferente. 

Além de ser considerado 
como crime que precisa ser 
denunciado, o abandono de 
animais é causa de grande 
mortalidade animal. 

Em Guararema, Associa-
ções e Protetores Indepen-
dentes têm se preocupado 
com a causa animal e se 
manifestado a favor do de-
senvolvimento de uma polí-
tica de proteção e atenção 
mais intensa à população 
animal. Como todos sabem,  
Guararema dispõe de um 
Centro de Controle de Zoo-
noses Municipal com grande 
potencial para o desenvolvi-
mento dessa política de pro-
teção e atenção aos animais. 
A estrutura do Centro de  
Controle de Zoonoses é 
capaz de desempenhar pa-

pel de grande relevância na 
sociedade, além de já dispor 
de canil para o abrigo de ani-
mais abandonados e de rea-
lizar castrações, tem também 
potencial para dispor de gatil 
e implantação de um Hospital 
Veterinário Municipal. Muni-
cipal no local é um avanço 
significativo para a nossa 
Cidade, tendo em vista que lá 
seriam atendidos os animais 
abandonados e aqueles das 
pessoas de baixa renda, que 
não possuem condições de 
arcar com o custo de um 
tratamento em clínicas par-
ticulares. Tudo isso poderá 
ser feito em parceria com 

Associações de Proteção 
e Acolhimento dos Animais e 
com os Protetores Indepen-
dentes, e ainda com Uni-
versidades que exigem a 
necessidade de estágios do 
curso de Veterinária. 

Cuidar e dar urna vida 
digna aos nossos animais 
é um dever de todos da 
sociedade, razão pela qual 
apresento esta Indicação 
para que a Administração 
Pública promova as medi-
das necessárias para o seu 
atendimento. 

Autor: vereador e Advo-
gado Dr. Marcos Wezassek  
de Brito

Vereador André indica um Centro 
Esportivo no “Instituto do Alcool
O vereador André Augusto de 
Oliveira, em sua indicação de 
nº 46/2021,  Indica ao Exmo. 
Sr. José Luiz Eroles Freire 
(zé) Prefeito Municipal, nos 
termos regimentais, providên-
cias urgentes do Setor com-
petente da Municipalidade no 
sentido de ser construído um 
Centro Esportivo e de Lazer, 
com quadra poliesportiva e 
aparelhos de ginástica, em 
um terreno já de propriedade 
Município localizado no Bairro 
Itapema, mais precisamente 
no local conhecido como “Ins-
tituto do Alcool, em beneficio 
aos moradores do Bairro. 
Em sua justificativa o nobre 
vereador alega que  a comu-
nidade  do  Bairro Itapema,  
mais 
precisamente no local conhe-
cido como “Instituto do Alcoo-
lu, cresceu muito nos últimos 
tempos, existindo lá inúmeros 
moradores que, infelizmente, 
até o momento contam ape-
nas com um campo de futebol 
para a prática de esportes.  
A implantação de um Centro 
Esportivo e de Lazer, com 
quadra poliesportiva e apa-
relhos de ginástica, atenderá 
aos anseios daquela comu-
nidade que se encontra ca-
rente de um local adequado 
que lhes proporcionem a 
prática de atividades esporti 
vas e também de lazer e que, 
muitas vezes, encontram difi-
culdades no acesso aos cen-
tros esportivos localizados na 
área central da Cidade. 
Cabe ressaltar que  

no local existe o Residencial 
Paraiba do Sul e, futuramen-
te, outro empreendimento de 
casas populares irá se ins-
talar naquela localidade do 
Bairro Itapema, portanto, o 
número de moradores será 
ainda maior.  Assim, visa a 
presente Indicação proporcio-
nar aos moradores daquela 

comunidade condições de 
lazer e também da prática de 
esportes, que são tão impor-
tantes em todas as fases da 
vida. Portanto, espero o total 
empenho da municipalidade 
em atender a presente e justa 
reivindicação.  Autor:  verea-
dor André Augusto de Oliveira 

Vereadora indica implantação de rede de àgua nos bairros: Cerejeira, 
Fukushima, Loteamento Parque Agrinco, bem como no Bairro Salto.
 A vereadora   Maria de 
Fátima Soares Pereira de 
Souza, em sua indicação de 
º 37/2021, Indica ao Exmo.  
Sr. José Luiz Eroles Freire 
(Zé) Prefeito Municipal, nos 
termos regimentais, provi-
dências do Setor compe-
tente da municipalidade no 
sentido de ser implantada 
a rede de água nos seguin-
tes locais: Colônia Cerejei-
ra, Fukushima, Loteamento 
Parque Agrinco, bem como 
no Bairro Salto. 
Em sua justificativa a No-
bre vereadora alega que os 
bairros e loteamentos aqui 
citados ainda não possuem 
a rede de água potável, o 
que é tão necessária e im-
portante no dia a dia de seus 
moradores.  
Reivindica-se através da 
presente Indicação ,  que 
seja ela implantada em to-
das as vias desses locais, 
urna vez que a falta da rede 
de água tem feito com que 
os moradores sofram com 
a falta de água constante, 
além da contaminação do 
solo por conta das fossas 
sépticas. 
Ainda, cabe ressaltar que 
devido às fossas sépticas 
ficarem próximas aos po-
ços que abastassem as re-
sidências, é muito comum 

os casos de viroses, princi-
palmente em crianças, por 
conta de tomarem água não 
tratada.  Por ser imprescin-
dível a todos os moradores 
o acesso a água tratada, 

espera-se ver atendida a 
presente e justa reivindica-
ção o mais breve possível. 
Autora vereadora -. Maria 
de Fatima Soares Pereira 
de Souza 

Foto: FB do vereador

Foto: FB do vereador

Vereador Júnior da Casa de Ração indica 
construção de creche no Guanabara
A notícia publicada na Edição 
nº 488, página 9, sob o título 
“Vereador Zézão do Porto in-
dica a construção de Creche 
no Bairro Chácara Guanaba-
ra”, apresenta uma incorre-
ção. Na verdade, a indicação 
de creche no Bairro Chácaras 
Guanabara, sob nº 22/2021 
é do Vereador José Francis-
co Beraldo Junior (Júnior da 
Casa de Ração).
A indicação 22/2021 foi apre-
sentada pelo Vereador Júnior 
na Sessão Ordinária do dia 1º 
de fevereiro de 2021 e pede a 
construção de uma creche mu-
nicipal no Loteamento Cháca-
ras Guanabara em um terreno 
pertencente à municipalidade, 
localizado na confluência das 
Ruas Portugal e Suíça.
Segundo a justificativa do Ve-
reador Júnior, o bairro Gua-
nabara tem crescido bastante 
ao longo do tempo, existindo 
lá inúmeras crianças, cujos 
pais, diariamente, necessi-
tam deixá-las nas creches 
de bairros vizinhos, fazendo 
um longo percurso e impondo 
sacrifícios a elas. 
Outra justificativa é que muitas 
mulheres residentes no bair-

ro precisam trabalhar e não 
o fazem por não terem com 
quem ou onde deixarem seus 
filhos. A construção da creche 
oferecerá melhores condições 
e conforto às crianças que não 

precisarão mais se deslocar 
para outros bairros e maior 
tranquilidade para as mães 
que poderão deixar seus fi-
lhos em local apropriado en-
quanto trabalham. 

Vereador e Advogado Dr. Marcos Wezassek  de Brito

 Vereador André Augusto de Oliveira 

Vereadora Maria de Fatima Soares Pereira de Souza 
Vereador José Francisco Beraldo Junior (Júnior da Casa de Ração).
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Saúde intensifica ações contra 
dengue,  em Guararema
Trabalho de nebulização casa a casa ocorreu no bairro Vale dos Eucaliptos e no Centro
A Secretaria de Saúde de Guara-
rema intensificou, nesta semana, 
as ações de combate à dengue 
na cidade. Nos últimos dias, os 
agentes da Pasta realizaram 
trabalhos de nebulização casa 
a casa nos bairros Vale dos Eu-
caliptos e no Centro, utilizando 
inseticida para eliminar possí-
veis focos do mosquito Aedes 
Aegypti.
 Os índices relacionados à den-
gue, em Guararema, aumentaram 
em fevereiro. Dois novos casos 
foram descobertos na cidade, 
totalizando, em 2021, três diag-
nósticos positivos para a doença 
– nos bairros Guanabara, Vale 
dos Eucaliptos e Centro.
 Em 2019, o município registrou 

dez casos positivos da doença. 
Já em 2020, os casos subiram 
para 68. Cuidados. Os principais 
vilões no acumulo de água que 
servem como criadouros do mos-
quito da dengue são os pneus 
sem uso, garrafas, “pratinho” das 
plantas, recipientes para estocar 
água e outros objetos. Por isso, 
a Secretaria municipal de Saúde 
pede que a população fique aten-
ta quanto a estes e outros itens, 
para que o mosquito da dengue 
não se reproduza.
 Caso uma pessoa identifique 
um terreno com lixo acumulado 
e objetos com água parada, é 
preciso protocolar uma denún-
cia de foco de dengue no e-mail: 
protocolo@guararema.sp.gov.br.

fotos: Vitoria Mikaelli - PMG



Jornal Gazeta de Guararema,   20 de fevereiro de 2021 11

Guararema abrirá inscrições para curso de Processamento Artesanal de Leite
As aulas serão realizadas entre 25 de fevereiro e 26 de março, na sede do Fundo Social de Solidariedade do município
A Secretaria Municipal de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, em parceira com o 
Sindicato Rural de Jacareí e o 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural (Senar-SP), abri-
rá nesta quarta-feira (17/02), a 
partir das 8 horas, inscrições 
para o curso gratuito de Pro-
cessamento Artesanal de Lei-
te, em Guararema.
 
Com duração de 48 horas, 
divididas em aulas práticas e 
teóricas, o curso será realiza-
do entre os dias 25 de feverei-
ro e 26 de março pela Escola 
Profissionalizante. Durante as 
aulas, o participante apren-
derá a transformar o leite em 
produtos como queijos, be-
bidas lácteas e fermentados. 
Os participantes também vão 
descobrir a maneira correta 

de higienizar as mãos, local 
para o preparo, equipamentos, 
utensílios e a própria matéria 
prima. O curso ensinará ainda 
como interpretar e cumprir a 
legislação para o processa-
mento desses produtos.
 
Além das aulas, que serão 
realizadas na sede do Fundo 
Social de Solidariedade - rua 
Dona Laurinda, 193, Centro – o 
curso oferecerá o material que 
o aluno utilizará, a alimenta-
ção e, ao final do período, o 
certificado de conclusão.
 
Para realizar a inscrição, os 
interessados devem ir, a partir 
desta quarta (17), à Secretaria 
Municipal de Emprego e De-
senvolvimento Econômico – 
Rua Dezenove de Setembro, 
127, Centro – com RG, CPF, 

comprovante de endereço, 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 11h30 e das 13 às 16h30. 
O cadastro também pode ser 
realizado pelo link https://for-
ms.gle/rEyppcPyLWBNqdhL6. 
O acesso será liberado a partir 
de quarta-feira (17).
 
A Secretaria Municipal de 
Emprego e Desenvolvimen-
to Econômico reforça que as 
aulas presenciais atendem às 
diretrizes estabelecidas pelo 
Governo Federal e Estadual, 
Organizações de Saúde e Pre-
feitura Municipal de Guarare-
ma. Os protocolos de seguran-
ça sanitária e distanciamento 
social, medidas importantes 
para evitar a disseminação 
da Covid-19, serão seguidos 
rigorosamente.
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