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“Avança Mais Guararema”

Programa emergencial vai gerar auxílio financeiro e qualificar profissional da cidade
Ao todo, 250 beneficiários serão contemplados no programa. O contrato inclui bolsa auxílio mensal, cesta básica, vale-transporte e outros benefícios
A Prefeitura de Guararema, por
meio da Secretaria de Emprego
e Desenvolvimento Econômico,
encaminha para a Câmara Municipal, nesta quinta-feira (18/03),
o programa emergencial Avança
Mais Guararema, que vai proporcionar oportunidade de qualificação profissional e renda para
moradores de Guararema que
estejam desempregados.
O Programa Emergencial Municipal de Qualificação Profissional e Renda (PEM), nome
oficial do projeto, consiste em,
simultaneamente, oferecer renda
e qualificação profissional para

os integrantes. As funções desempenhadas pelos selecionados consistem em atividades de
limpeza, zeladoria, conservação,
manutenção e restauração. Já
a jornada de atuação será de 6
horas por dia (30 horas semanais), sendo que em quatro dias
o selecionado irá desempenhar
as atividades designadas e no
5º dia ele receberá cursos de
qualificação profissional.
Ao todo, 250 moradores serão
contemplados no programa, sendo que 3% destas vagas serão
destinadas para pessoas portadoras de deficiência.

“O Programa Avança Mais
Guararema foi desenvolvido
para auxiliar os moradores de
Guararema que estão desempregados e que querem se requalificar. Neste momento de
pandemia, difícil para a atividade comercial e industrial, essa é
uma oportunidade para que os
profissionais tenham renda e se
especializem”, explica o prefeito
de Guararema, José Luiz Eroles
Freire, o Zé. O chefe do Executivo municipal apresentou nesta
quarta-feira (17/03) o projeto
para os vereadores da Câmara
Municipal.
O contrato firmado com os selecionados tem duração de seis
meses, podendo ser prorrogado
até 31 de dezembro de 2021, e
inclui bolsa auxílio mensal no
valor de R$ 600, cesta básica,
vale-transporte, equipamentos
de proteção individual (EPIs),
uniformes e seguro de acidentes pessoais.
Para participar do programa, o
interessado deve ser morador de
Guararema por, no mínimo, três
anos, ter mais de 18 anos, estar
desempregado nos últimos seis

meses, não ter sido demitido ou
exonerado do serviço público e
não estar participando de outros
programas sociais do governo
federal e estadual. O Programa
também não contempla os cidadãos que estejam recebendo
seguro desemprego, aposenta-

dos, pensionistas e beneficiários
da previdência social, inclusive
a Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS).
“Estamos criando esse programa em Guararema para atender
as famílias que mais precisam de
apoio neste momento de pande-

mia. A situação de calamidade
criada em todo Brasil por conta
da Covid-19 fez com que a gente estruturasse o Avança Mais
Guararema e oferecesse para
a população que necessita”, explica o secretário de Emprego
e Desenvolvimento Econômico,
Marlon Rodrigues.

Prefeito Zé: Ao todo, 250 beneficiários serão contemplados no programa. O contrato
inclui bolsa auxílio mensal, cesta básica, vale -transpor te e outros benefícios

Deputado André do Prado é eleito 2º vice-presidente da Alesp
Líder da bancada do PL, parlamentar foi escolhido por seus pares para compor a Mesa Diretora
da Casa neste biênio
Após votação nominal ocorrida
nesta segunda-feira, 15, o deputado estadual André do Prado
foi eleito 2º vice-presidente da
Assembleia Legislativa para o
segundo biênio da 19ª Legislatura (2019-2023).
O processo de escolha teve início com o cargo majoritário, para
o qual Carlão Pignatari (PSDB)
foi eleito com 65 votos. Ao proclamar o resultado, o deputado
Cauê Macris (PSDB) cedeu a
condução dos trabalhos para o
novo presidente. Em seu discurso, André do Prado agradeceu
pela confiança nele depositada,
prometendo exercer o cargo com
transparência. “Essa assembleia
continuará a propor, debater e
aperfeiçoar leis, contribuindo
para melhorar a vida dos cidadãos do Estado de São Paulo,
respeitando a Constituição e o
Regimento, sempre em tom republicano”, disse o 2º vice-presidente eleito. O líder da bancada
do Partido Liberal (PL) encerrou

sua fala prometendo exercer a
nova função com espírito público
e muito trabalho, guiado por um
forte senso de justiça e igualdade
social, aproximando a Assembleia Legislativa das pessoas, de
forma a responder agilmente aos
anseios da sociedade. “Nosso
principal objetivo é corresponder
às expectativas da população e
manter a união da Casa para enfrentar os grandes desafios que
teremos pela frente”, afirmou.
Biografia. O deputado estadual
André do Prado teve de lutar
muito para ajudar a família e formar-se em análise de sistemas,
tendo trabalhado como feirante e
professor. Em 1992, com apenas
23 anos, foi eleito vereador em
Guararema, cidade onde nasceu
e cresceu. Em 1996, foi reeleito
e assumiu a presidência da Câmara Municipal. Em 2000, foi o
vice-prefeito na chapa formada
com a ex-prefeita Conceição.
Durante aquele mandato, acumulou a função de secretário
da Saúde. Quatro anos depois,
convidado a lançar candidatura
própria, tornou-se o mais jovem
prefeito a ser eleito na história

da cidade.
Uma de suas principais conquistas foi a Escola Profissionalizante Municipal, que atende
milhares de alunos. Na área da
saúde, construiu o Centro de Especialidades de Saúde e Apoio à
População (Cesap), que presta
serviços de qualidade, com atendimento especializado e realização de exames. Terminou seu
mandato com mais de 90% de
aceitação popular.
Em 2009, o Partido Liberal (PL)
convidou-o para ser presidente
estadual de seu Conselho Político, tendo a missão de reestruturar as bases partidárias no
estado e articular candidatura a
deputado estadual.
Elegeu-se como único representante liberal do pleito de 2010,
com 86.346 votos, distribuídos
em 386 municípios. Dobrou sua
votação em 2014, recebendo a
confiança de 164.589 eleitores e
manteve bons números em 2018,
obtendo 123.313 votos para exercer a 19ª Legislatura.
Tem como base eleitoral a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba
e o Vale do Ribeira.
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >
SINDROME VASOVAGAL E EXERCÍCIOS FISICOS

José Marcos Educador
Físico

A síndrome vasovagal é
caracterizada pela perda
de consciência, desmaio,
e faz parte de um conjunto de sinais e sintomas.
Entre elas estão as tonteiras, a sensação de pré-desmaio, o mal-estar e o
enjoo ao permanecer em

pé ou sentado por períodos prolongados. Treinos
físicos monitorados são
a melhor opção além,
obviamente, de acompanhamento médico e tratamento clínico. Cardiologistas costumam indicar
exercícios de resistência,
realizados com pesos,
como a musculação. Nas
pernas, esse treinamento
melhora o tônus muscular, fato que favorece o
retorno do sangue para
o coração, em períodos
que a pessoa fica muito

tempo parada, seja em pé
ou sentada. O exercício
aeróbico também é importante, desde que seguido
de recuperação mais prolongada, evitando parar a
atividade abruptamente.
Cardiologistas explicam
que a doença é caracterizada pelo súbito declínio
na pressão arterial e na
frequência cardíaca.Tal
fato decorre da falha nos
mecanismos cardiocirculatórios mantenedores da
pressão arterial e da perfusão cerebral. Podemos

apontar como benefícios
do treino especial o condicionamento e adaptação do coração à essa
diferença de circulação
sanguínea em quem tem
Durante o treinamento é
recomendavel trabalhar
o corpo como um todo,
evitando exercícios muito
intensos. A prática reali-

zada com atividades em
posição sentada ou deitada também são indicados.
A ingestão de muita água
é um auxiliar indispensável.; Além de melhorar a
saúde, o treino possibilita
o ganho de massa muscular magra, que ajuda
na manutenção do fluxo
sanguíneo. De modo geral

as dores no tórax e nas
costas, provenientes da
síndrome, tendem a diminuir muito com a progressão dos treinamentos
físicos e sua manutenção,
bem como os desmaios.
Os treinos físicos devem
ser encarados como parte
necessária do tratamento.

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

Rápidas >> Ficou na lembrança
Há 40 anos...
Guararema abre inscrições para Oficinas Culturais
do Programa de Formação para o Interior

Gratuitas, as atividades são desenvolvidas de forma virtual, em
parceria com o Governo do Estado. A Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Lazer está com inscrições abertas para as
Oficinas Culturais do Programa de Formação para o Interior que
serão realizadas a partir de abril. O projeto, desenvolvido em parceria
com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do
Estado de São Paulo, tem o intuito de fomentar e descentralizar a
produção de atividades culturais no Estado. Por conta da pandemia
da Covid-19, as oficinas ocorreram de forma digital, ao vivo e via
Zoom. Todas as atividades são gratuitas e voltadas para pessoas
com mais de 16 anos. As oficinas e workshops envolvem diversas
áreas e linguagens artísticas, como Artes Visuais, Audiovisual,
Circo, Comunicação e Novas Mídias, Cultura Tradicional, Hip Hop,
Dança, Fotografia, Gestão Cultural e Economia Criativa, História em
Quadrinhos, Literatura, Música, Patrimônio, Performance e Teatro.
As inscrições para as oficinas já estão abertas e seguem até o dia
28 de março. Os interessados podem verificar a síntese das oficinas
e realizar a inscrição pelo link: http://poiesis.org.br/maiscultura/.

Há 40 anos, na administração do Comendador e ex-prefeito Sebastião Alvino de Souza, o Governador do Estado Paulo Maluf,
visitava Guararema, recebido pelo prefeito Sebastião Alvino, verador José Geraldo, e o vice- prefeito Nelson Rufino Gomes.
O Governador inaugurou a Rua João Barbosa de Oliveira, ligando o Centro da cidade com a Rodovia Henrique Eroles
(SP-66) - Freguesia da Escada. O evento foi acompanhado pela população e por vários politicos da cidade e região.
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Tel: (11) 3106-2042
(11) 3107-8468

3

Jornal Gazeta de Guararema, 20 de Março de 2021

Guararema firma contrato com hospitais particulares
para utilização de leitos de UTI e enfermaria
Integram o contrato, o Hospital Santa Maria e o Hospital São Nicolas, ambos em Suzano. Prefeito José Luiz Freire, o
Zé, explica que a contratação dos leitos se faz necessária devido a alta de casos e internações decorrentes da Covid-19
A Prefeitura de Guararema, por
meio da Secretaria de Saúde,
firmou mais dois contratos de
convênio com hospitais particulares da região para ampliar
o número de leitos médicos de
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) e enfermaria.
O contrato contempla leitos do
Hospital Santa Maria, que já havia feito parceria com o município nos atendimentos de casos
graves de Covid-19 e, agora, o
Hospital São Nicolas, uma unidade de saúde bem estruturada
e recém-inaugurada que também
se colocou à disposição de Guararema para receber pacientes.
Ambos os hospitais estão estabelecidos em Suzano.
O prefeito Zé Luiz Freire explica
que a contratação de leitos se faz
necessária devido à alta de internações registrada nas últimas
semanas na região. “A Prefeitura
está trabalhando para que não faltem leitos de Covid-19 para aten-

dimento da população. Estamos
empenhando todos os esforços
para que a situação permaneça
estabilizada”, afirma o prefeito.
“Sabemos da crítica situação da
nossa região do Alto Tietê em relação à ocupação dos leitos e, por
conta disso, estamos viabilizando essas vagas de enfermaria e
UTI para Guararema em hospitais
particulares”, completa.
Segundo a Secretaria de Saúde, essas duas unidades serão
fundamentais para servir de retaguarda durante a pandemia da
Covid-19.
“Os moldes destes contratos são
por disponibilidade, a unidade do
Hospital São Nicolas vem somar
com o Hospital Santa Maria que
já nos atendia desde 2020. Sem
dúvida, são novos leitos para
somar forças no enfrentamento
desta difícil fase”, reforça Adriana
Martins, secretária de Saúde de
Guararema.
A Pasta também informou que,

devido ao aumento da demanda por atendimento, alternativas
para ampliação do número de
leitos serão ofertadas na própria cidade. “A equipe da Saúde trabalha constantemente
para organizar e viabilizar uma
nova estrutura para aumentar
a capacidade de atendimento”,
completa a titular da Pasta.
Outro ponto a se destacar é a
vacinação na cidade que está em
andamento, apesar da dependência de mais doses que ainda
chegarão à cidade. Até agora,
Guararema já vacinou 1.729 pessoas acima dos 74 anos.
Por fim, vale ressaltar que, além
desses esforços da Saúde de
Guararema, a população também deve fazer a sua parte,
usando máscaras, álcool em gel
e praticando o distanciamento.
Esses cuidados básicos são
importantes neste contexto de
superlotação e para evitar a nova
variante do Coronavírus.

CSI auxilia PM na captura de suspeito de estelionato em Guararema

Após receber a denúncia com as características do suspeito, a equipe do CSI o localizou e passou as informações à Polícia Militar
O Centro de Segurança Integrada (CSI) de Guararema
auxiliou a Policia Militar na
captura de um suspeito de estelionato que estava passando notas falsas em comércios
da cidade. O caso ocorreu na
última sexta-feira (12/03).
O sistema de monitoramento
do município foi importante
para localizar o idoso de 77
anos, após ele efetuar uma
compra no Centro de Guararema com notas supostamente falsas. A dona do
estabelecimento suspeitou
da legitimidade das notas
entregues pelo suspeito e
acionou o CSI.
Depois de receber a denúncia com as características do
suspeito, a equipe do CSI o
localizou na Rua Dona Laurinda e passou a localização
do indivíduo à Polícia Militar.
Durante abordagem, a PM

constatou que o idoso portava diversas notas suspeitas,
cuja veracidade será atestada
por meio de um laudo pericial.
O suspeito foi detido por estelionato e conduzido para a
Delegacia de Polícia.
“Assim que recebemos a denúncia de que havia um homem passando notas falsas,
já começamos a procurá-lo.
Recebemos as características
e localizamos o indivíduo”, ex-

plica o secretário municipal
de Segurança Pública, Edson
Roberto Pinto de Moraes.
“O mais importante é que tiramos das ruas essas notas
que, possivelmente, são falsas, além do suspeito de repassar essas cédulas. Isso dá
uma certa tranquilidade aos
comerciantes de Guararema”,
completa o titular da Pasta.

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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Arte, em
latim
Fio
(da faca)

Velozes
"Nosso
(?)", filme
brasileiro
Livro de
Paulo
Coelho
(1990)

Também é
chamado
de "mico"
(Zool.)
Recurso
dos GPS
automotivos

(?) Magos,
visitantes
do Menino
Jesus
Tudo o
que se crê
existir
(p. ext.)

Anseio do
ator desconhecido
Espírito
que vaga
Turnê,
em inglês
Caracteriza o
crime premeditado
Os vinhos
feitos
com uvas
escuras
Suporte
rosqueado
para
lâmpadas
Fruto nordestino rico
em vitaminas e
minerais, é apreciado
em sucos e licores

Reze
A (?)
aberto:
ao ar livre
Terminação dos
álcoois
(Quím.)

(?) Cyborg,
lutadora
brasileira
de MMA
Artur da
Távola,
cronista
brasileiro

Solução

R
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PEIXES - Excelente aspecto astral para iniciar negócios e empreendimentos
de vulto e para tratar de questões jurídicas que estão em pendência. Positivo
para a vida religiosa e ao amor. Boas notícias. Deve procurar o acordo e o
entendimento.

38

B
G

BANCO

Prego
usado por
sapateiros

Correta
Esporte de
Leandro
Vissotto

N
E

AQUÁRIO - Bom para novos empreendimentos e aos negócios ao mesmo tempo.
Habilidade literária e mente fértil, penetrante e influente. Amor favorecido. Loteria
favorecida. Predisposição a não colaborar com os outros.

Sua Alteza Real
(abrev.)
Lícitos

D
O
P
A
M
I
N
A

CAPRICÓRNIO - Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No
terreno amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito técnico, intelectual, artístico e científico. Melhora na saúde. E evite se indispor com chefes e
superiores.

Instrução
para
uso de
softwares

L

SAGITÁRIO - Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito técnico, intelectual, artístico
e científico. Melhora na saúde. E evite se indispor com chefes e superiores.

Peneira
de arame
Prenome
de Bolívar

Ambiente
de jogos
de futsal
Autores
(abrev.)
Flutuar
acima do
solo

D

ESCORPIÃO Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e
assuntos sentimentais. Pessoas amigas procurarão favorecê-lo. Saúde,
dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria sob excelentes influxos. Se você
não se organizar, poderá se atrapalhar e não conseguir dar conta do que
programou para si.

(?) Geiger:
mede o
nível de
radiação

A
R
E
S
T
A

LIBRA - Tente não deixar que sentimentos mal resolvidos se transformem em
problemas físicos. Fase propícia com oportunidades de aprimoramento pessoal,
mental e espiritual. Evite assumir compromissos. Bom para um novo romance.

Rumar
Recipiente
como a
tulipa

Animal da
pecuária
Expressão
de raiva

3/ars — nsa. 5/brida — grosa — simon. 6/viador. 8/dopamina. 10/governista — mascarpone.

VIRGEM - Você vai viver momentos de tranquilidade se souber lidar com suas emoções. Possibilidades enormes de êxito em quase tudo que estiver relacionado com
assunto sigiloso ou particular. Não revele a ninguém seus segredos ou pagará um
alto preço por isso.

(?) XII: foi
Papa
durante a
2ª Guerra

(?) de
chocolate,
atrativo
de festas

CÂNCER - Dia em que poderá fazer ou pedir empréstimos e assinar documentos,
ações ou mesmo pedir aumento de vencimentos, que será bem sucedido. A saúde
estará boa e as chances de êxito amoroso e social. Pratique um esporte para manter
a forma.
LEÃO - Faça tudo dentro de suas reais possibilidades e não se deixe influenciar por
pessoas falantes. Fará amizades e progredirá profissionalmente. Terá que fazer algumas
concessões. Deve procurar associar-se com pessoas de ideias novas.

Queijo cremoso de
origem italiana
Taxa de referência
para juros (sigla)

S T
A R
I
A P
I
C O
O
N T
T U
A T
D O
O R
R I
A
E L

GÊMEOS - Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil. A
posição de Vênus, favorece você em todos os sentidos. Os obstáculos tendem a
desaparecer diante do período propício que se inicia agora. Um acordo ou contrato
importante pode ser firmado.

Órgão de (?) justa:
segurança constrandos EUA gimento
(gíria)
(sigla)

N I
S
A GU
M
B E
O
I V
E
R
E X
I A
S
C
T E
G U

TOURO -Dia muito bom para você. Tendência a se entender perfeitamente com sua
família e com seus superiores e colegas de trabalho e lucrará bastante se poupar seu
dinheiro. Pode realizar negócios. Assuntos ligados a papeis ou contratos pendentes
encontrarão perspectiva de solução.

© Revistas COQUETEL

Tipo de lima para
desbastar o casco
de cavalgaduras
(?) abaixo: desabar

G
V E R
I D O
R
S
C A
D A
A S I
C R
S A R
I T A
M A
O
V
N T O
O L
Q U E
E R I

ÁRIES -A lua na posição em que está, vai estimulá-lo ainda mais. Dê assim, vazão ao seu
otimismo. Tome as iniciativas que julgar indispensáveis. Evite intrigas e ainda será preciso
alternar os períodos de atividade com momentos de descanso.

Neurotransmissor
ligado ao bem-estar
Álbum de imagens
fixas, no celular
O político
da base de
apoio da
situação

V
A
L
I
D
O
S

PARA O DIA 21 DE MARÇO DE 2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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Horóscopo
Por: Omar Cardoso
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Alunos da Educação Infantil de Guararema realizam
atividades online de prevenção contra a dengue
Por meio de atividades lúdicas, as crianças aprenderam sobre os cuidados básicos contra a dengue e elaboraram produções artísticas para ilustrar como prevenir a proliferação do Aedes Aegypti
Os alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil de
Guararema realizaram, entre os
dias 8 e 12 de março, atividades online de prevenção contra
a dengue. O objetivo da iniciativa da Secretaria Municipal de
Educação, foi apresentar para
as crianças da Rede Municipal
de Ensino a importância da prevenção contra o mosquito Aedes
Aegypti.
Por meio de atividades lúdicas
como vídeos animados, histórias
e músicas, as crianças aprenderam sobre os cuidados básicos
contra a dengue e elaboraram
desenhos para ilustrar como
prevenir a proliferação do inseto.
Os professores, responsáveis
por comandar a realização das
atividades, também incentivaram
as crianças para que fossem até
o jardim de suas casas, acompanhadas de seus responsáveis,
para vistoriar possíveis focos do
mosquito.
Para a professora Andreza Machado, a realização de atividades
diferenciadas como estas, proporciona às crianças a conscientização sobre o tema. “Foi muito
significativo para os pequenos.
Conseguimos apresentar para os
alunos a importância dos cuidados contra a dengue e como fazer isso”, pondera a educadora.

Combate à dengue
Em fevereiro, a Secretaria de
Saúde de Guararema intensificou as ações de combate à dengue na cidade. Na oportunidade,
os agentes da Pasta realizaram
trabalhos de nebulização casa
a casa nos bairros Vale dos Eucaliptos, Centro e Guanabara,
utilizando inseticida para eliminar

possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti.
Os índices relacionados à dengue, em Guararema, aumentaram no início deste ano. Sete
novos casos foram descobertos
na cidade desde janeiro de 2021,
nos bairros Guanabara, Vale dos
Eucaliptos e Centro e Nogueira.
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Colunista Social

Colunista Social

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

Ontem (19/03) comemorou-se o Dia do Artesão, que tem em suas mãos o dom de criar e transformar. Quem faz artesanato não vende
apenas um produto: vende muito do seu tempo, vende muito da sua atenção, vende um tanto da sua imaginação, mas principalmente vende um pedacinho do seu coração. Ser Artesão vai além da necessidade financeira. Vai da necessidade emocional, autoral e da realização
pessoal. Viver o artesanato é conhecer-se todos os dias, descobrir sensações e revelar emoções. Parabéns à todos os Artesãos. Que Deus
abençoe suas mãos e que lhes nunca falte criatividade.

A r tesã Débora Avellar: Bijuter ias em crochê
(Cel: 9 9 9 0 6 - 6113).

Artesão André Moraes de Carvalho: Trabalho em
resina, pedras e plantas (Cel: 94659-2601).

Artesã Cristiane Carneiro: Produtos Crika’s Arte
em criar (Cel: 97300-5881).

A r te s ã Ro s ana B ote lh o da Cunha C ar d o s o:
Patchwork /Costura criativa (Cel: 98168 -189 4).

Artesãos Ruth Barbosa e João Luciano: Paçoca
e Colher de bambú artesanal (Cel: 98769-9398).

Artesãos Irlania Suerda e Denis Buzon: Bijuterias
com técnicas de entrelaçamento e montagem
(Cel: 96479 -3778).

O
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OLIVEIRA
Cel: (11) 99607.8329 - Fone: (11) 4 6 9 3 . 4 7 7 1

Artesão Leonardo Camargo: Arranjos e peças em
madeiras (Cel: 99230-5096).

Artesã Flávia Kountakis Kohler: Pintura country em
mdf e tecido (Cel: 99241-4287).

Artesãs Priscila e Helenice Buzon: Bijuterias em crochê (Cel: 96903-3977).

A r te s ã A l i n e d e Fát i m a S i q u e i r a: B i j u te r i a s
c om téc nic as de entrelaç amento e mont agem
(C el: 9 6 3 3 6 - 8 0 4 5).

Artesã Taís Marques Lobato: Mandalacolor-zen (Cel: 95078-0953).
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Projeto do Vereador Sidnei é aprovado
e promove a inclusão social
“A garantia de espaços adaptados para as crianças com deficiência nas praças, parques e escolas, contribuirá para a sua socialização, autoconhecimento e interação com o mundo.”
O vereador e Presidente do poder legislativo de Guararema,
Sidnei Santos Leal, durante a
Reunião da Sessão Ordinária
realizada no dia 15/03, teve
o Projeto de Lei nº 06/2021,
de sua autoria aprovado, por
unanimidade de votos. O referido Projeto dispõe sobre a
instalação em espaço público, de brinquedos adaptados
e equipamentos desenvolvidos
para lazer e recreação de pessoas com deficiência (inclusive visual) ou com mobilidade
reduzida. Com o objetivo de
promover a inclusão social e
a igualdade de acesso a lazer
e recreação das crianças, o
Vereador Sidnei propôs que
os espaços e equipamentos
de lazer de nosso município
sejam adaptados, garantindo
às crianças com deficiência,

o direito de brincar e usufruir
dos benefícios desse direito.
Em segunda votação e discussão, o Projeto proposto
por Sidnei Santos Leal foi
aprovado por unanimidade
de votos na 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Guararema. Sendo assim, os
playgrounds infantis instalados
em estabelecimentos de ensino, parques, clubes, áreas de
lazer, públicos ou privados, em
Guararema, deverão disponibilizar brinquedos adequados
ao uso de crianças com deficiência, inclusive visual, ou com
mobilidade reduzida.
Os brinquedos poderão ser
adequados às necessidades
dessas crianças e instalados
por pessoal devidamente capacitado, seguindo as normas
de segurança da Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). No mínimo, 5%
de cada brinquedo e equipamento de lazer existentes nos
referidos locais, deverão ser
adaptados e os locais também
precisarão contar com rampas
para o acesso de pessoas com
deficiência.
O Presidente da Câmara reforça que: “Brincar é a oportunidade para a criança experimentar, descobrir, inventar,
aprender e aprimorar habilidades. A garantia de espaços
adaptados para as crianças
com deficiência nas praças,
parques e escolas, contribuirá
para a sua socialização, autoconhecimento e interação
com o mundo.” projeto de lei
de autoria do vereador Sidnei
e aprovados pela Câmara municipal de Guararema

Sidnei Santos Leal: Os brinquedos poderão ser adequados às necessidades dessas crianças e instalados por pessoal devidamente capacitado, seguindo as normas de segurança da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

UNNA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema - 11 2626.0606 / 11 99910. 7781
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Resumos dos capítulos das novelas
De 22 a 27 de março
Segunda-feira
Luna trabalha no resort
em Cancún e descobre que
uma tempestade se aproxima. Alexia faz o teste para a
novela e consegue o papel.
Rafael pede Kyra em casamento. Rafael é impedido de
viajar por causa da validade
do passaporte, e Kyra embarca sozinha para o México.
Alexia conta a Téo sobre a
promessa de ficar longe dos
homens porque conseguiu
o papel na novela. O Juiz
Vitório embarca no mesmo
voo que Kyra e Alexia, e é
observado por Donato. Alexia
reconhece Kyra, lembrando
que foi ela quem atrapalhou
sua apresentação no teatro.
Com a ajuda de Gabi, Juan
surpreende Luna com uma
cena romântica, para reconquistar a moça. Kyra esbarra
em Donato no momento em

De 22 a 27 de março

Segunda-feira
Vitória repreende Alice
por ter falado com Marcos. Lúcio se lembra de
quando Ana foi à ONG
interessada em iniciar
um projeto para reabilitar crianças. Iná apoia
Manuela a contar para
Rodrigo que ele é o pai
de Júlia. Nanda decide ir
com Rodrigo ao hospital
para ver Júlia. Vivi repreende Cris pela roupa que
ela está vestindo para o
evento em homenagem
a Jonas. Manuela conta
para Rodrigo que ele é o

De 22 a 27/03
Segunda-feira
Lurdes avisa a Danilo
que Camila foi atropelada.
Vitória planeja uma festa de
aniversário para sua mãe,
mas estranha o comportamento de Natália. Danilo encontra Camila, que é socorrida. Vera se recusa a contar
para Vitória e Miranda sobre
doença. Álvaro se prepara
para retomar a presidência
da PWA. Magno revela a
Leila seu relacionamento
com Lídia. Camila fica com
sequelas do acidente. Leila
cobra que Belizário liberte
Penha. Thelma confronta Ál-

que ele ameaça Vitório. Kyra
pega a arma de Donato e,
sem querer, atinge a fuselagem do avião.
23MAR
Terça-feira
Donato é imobilizado pelos comissários do voo. Luna
cede ao amor que sente por
Juan e aceita reatar com o
ex-namorado. O avião onde
estão Kyra e Alexia faz um
pouso forçado em Cancún.
Luna recebe Kyra e Alexia no
resort e as três se conhecem.
Alan pede à prima Alexia que
volte para o Brasil preocupado com as notícias sobre
a chegada de um furacão
na região. Alexia se encanta
por Renzo e se envolve com
o rapaz. Helena repreende
Téo por querer documentar o
furacão. Alexia se desespera
ao perceber que Renzo furtou seu anel da sorte. Dominique e Pancho fazem Vitório
de refém. Alexia convence
Kyra e Luna a irem com ela
atrás de Renzo.
24MAR
Quarta-feira
Dominique ameaça Vitório. Helena se preocupa com

Téo, e Hugo lembra que a
mulher jamais poderá voltar
para o México. Na procura
por Renzo, Alexia, Luna e
Kyra testemunham Dominique atirar contra Vitório.
Renzo reconhece Alexia.
Dominique exige que Pancho
e Renzo sigam as três. Alexia, Luna e Kyra conseguem
chegar ao hotel e chamam
a polícia. Enquanto documenta a tempestade, Téo
é derrubado por um poste
e cai desacordado. Pancho
acerta o policial que estava
na recepção do resort. Kyra
acorda com Pancho apontando uma arma em sua direção.
Alexia liga para Alan e grava
uma declaração de amor
para o avô Ignácio. Renzo
confronta Alexia.
25MAR
Quinta-feira
Alexia e Renzo se beijam.
Luna liga para Juan e conta
sobre o perigo que passou,
mas pede ao namorado que
não conte nada para Mário.
Renzo e os capangas de
Dominique sequestram Alexia, Kyra e Luna. Agnes fica

aflita com a falta de notícia
de Kyra. Dionice aconselha
Bia a contar para Agnes
que voltou a treinar como
ginasta. Isaac incentiva Bia a
participar das competições.
Alexia presume que ela e
as amigas serão mortas por
Renzo. Renzo provoca um
acidente com o carro, e Alexia, Kyra e Luna conseguem
fugir. Helena conversa com
Hugo sobre os enteados.
Téo desperta no meio do
furacão. Alexia e Kyra conseguem se abrigar em um
prédio, mas Luna é levada
pela correnteza. Petra tenta
seduzir Alan, mas é hostilizada pelos filhos do primo. Téo
salva Luna da correnteza e
se desespera ao vê-la desacordada.
26MAR
Sexta-feira
Luna desperta e tenta
segurar Téo, mas ele se desprende da árvore e é levado
pela correnteza. O furacão
e a tempestade terminam.
Alexia e Kyra são levadas
para o Consulado Brasileiro.
Luna caminha pela cidade

destruída, com a corrente
de Téo em suas mãos. Rafael tranquiliza Agnes. Renzo
garante a Dominique que
as testemunhas morreram
durante a passagem do furacão. Alexia e Kyra ficam
aliviadas ao reencontrarem
Luna, viva. Juan avisa a Luna
que Mário foi atingido pelo
furacão e está no hospital.
Micaela e Úrsula decidem
ir para o México. Dominique
avisa a Renzo que quer
garantias sobre a eliminação das três testemunhas.
Alexia, Kyra e Luna entram
no Programa de Proteção a
Testemunhas. A Consulesa
avisa que as três receberão
novas identidades e serão levadas para um lugar seguro.
Juan se despede de Luna.
Rafael promete a Agnes que
encontrará Kyra. Alexia, Kyra
e Luna deixam Cancún com
destino à Cidade do México.
27MAR
Sábado
A imprensa brasileira
divulga que Alexia e Kyra
foram levadas por bandidos
e estão desaparecidas. Petra

despista Ignácio sobre o
desaparecimento de Alexia.
As três recebem suas novas
identidades. Agora Luna chama-se Fiona, Kyra é Cleyde
e Alexia passa a se chamar
Josimara. Alan discorda de
Petra sobre a ideia de interditar Ignácio. Luna/Fiona
pensa em Téo. Micaela e
Úrsula ficam preocupadas
com o estado de saúde de
Téo e escondem de Helena
a situação. Micaela flagra
Úrsula com um comprimido
na mão e repreende a namorada do irmão. Juan diz
a Mário que sente que Luna
está viva. Alexia/Josimara
não gosta de seu novo visual.
Kyra/Cleyde vê Rafael no
aeroporto e tenta falar com
ele, mas recua ao ver os
capangas de Dominique. Ivo,
da Polícia Federal, recebe
Alexia/Josimara, Luna/Fiona
e Kyra/Cleyde no aeroporto
de São Paulo, e informa
que elas ficarão na casa da
família protetora Prazeiroso.
Ermelinda e seu filho Zezinho
recebem Alexia/Josimara,
Luna/Fiona e Kyra/Cleyde
no sítio em Judas do Norte.

pai de Júlia.
23MAR
Terça-feira
Manuela explica para
Rodrigo tudo o que Ana
passou para poder ficar com Júlia. Rodrigo
conversa com Lourenço
sobre a filha. Eva fica
indignada com a frieza
de Vitória ao falar sobre o
estado de saúde de Ana.
O médico diz a Jonas que
sua cirurgia não pode ser
revertida e Cris fica inconsolável. Iná convence
Manuela a sair do hospital
e descansar na casa de
Alice. Rodrigo conversa
com o advogado sobre o
problema com a filiação
de Júlia. Vivi incentiva
Cris a fazer uma inseminação artificial para realizar o sonho de ser mãe.
Rodrigo conta para Jonas

que Júlia é sua neta.
24MAR
Quarta-feira
Jonas não apoia Rodrigo. Vitória e Marcos
se desentendem. Alice
conta para Suzana que
encontrou sua mãe biológica. Nanda se revolta ao
saber que Jonas mandou
Rodrigo sair de casa. Alice consola Manuela. Vivi
leva Cris a uma clínica de
fertilização. Rodrigo não
consegue impedir Nanda
de falar para Eva que já
sabe que ele é o pai de
Júlia. Cris afirma a Vivi
que convencerá Jonas a
aceitar que ela faça a inseminação artificial. Marcos e Dora confidenciam
um para o outro seus problemas conjugais. Celina
conversa com Lourenço
e ele acaba aceitando

que Rodrigo vá com a
filha para sua casa. Eva
expulsa Manuela e Júlia
de casa.
25MAR
Quinta-feira
Eva humilha Manuela,
que pede apoio à Iná.
Rodrigo passa sua primeira noite com Júlia no
hospital. Lúcio diz à Eva
que Ana já pode ir para
o quarto, mas avisa que
ela deve permanecer no
hospital para dar continuidade ao tratamento. Sofia
reclama com Marcos que
Vitória a está forçando
nos treinos. Manuela é
obrigada a ficar na casa
de Iná por conta de uma
febre alta e deixa Rodrigo
cuidando de Júlia sozinho. Rodrigo se despede
de Ana e deixa o hospital
com a filha.

26MAR
Sexta-feira
Rodrigo leva Júlia
para a casa de Lourenço
e Celina. Eva conversa
com o diretor da empresa
para manter o patrocínio
de Ana. Celina ajuda Rodrigo a cuidar de Júlia.
Cris se recusa a sair com
Jonas. Lourenço tenta
disfarçar o incômodo com
a presença de Júlia em
casa. Eva se recusa a
sair do lado de Ana. Iná
incentiva Manuela a se
alimentar para melhorar
logo da febre. Marcos fala
para Olívia que verá sua
apresentação no coral
e Dora gosta. Laudelino
fica chateado com a falta
de cuidado de Iná com
ele. Maria ajuda Rodrigo
a cuidar de Júlia. Cris
pede para fazer uma inse-

minação artificial e Jonas
fica chocado.
27MAR
Sábado
Jonas se revolta com
Cris. Eva discute com as
enfermeiras que cuidam
de Ana e Lúcio conversa com Celina. Marcos
fica aborrecido com a
insistência de Vitória no
treino de Sofia. Nanda
e Rodrigo percebem o
mau-humor de Lourenço
por causa de Júlia. Alice
pede para ver o blog
que Manuela está fazendo para Ana. Vitória fica
furiosa ao saber que a
empresa patrocinadora
vai continuar financiando
Ana por algum tempo e
não pode ajuda-la com
patrocínio para sua academia. Vitória procura
Eva.

varo sobre o fracasso de seu
plano contra Camila. Betina
confirma com Matias o apoio
da PWA ao hospital. Joana
desabafa com Danilo sobre
o estado de Nuno. Raul decide investir pessoalmente
no apoio ao enfrentamento
da pandemia. Danilo faz
uma proposta a Nuno. Nuno
revela a Danilo que Thelma
perdeu seu filho durante o
incêndio.
23MAR
Terça-feira
Nuno confunde as informações sobre a infância de
Danilo. Álvaro trama com
Lucas um plano para retomar
a presidência da PWA. Davi
e Érica se aproximam, e Lurdes aconselha a filha. Ryan
sofre ao ler o livro de Marina.
Danilo sonda Thelma sobre o
incêndio. Carol insinua que
Natália deve contar a Vitória
e Miranda sobre a doença

de sua mãe. Álvaro contrata
Farula para sua Fundação, e
Sandro alerta o amigo. Ryan
procura Marina. Marina se
declara para Ryan. Vitória
entrega a Lurdes uma lista de
pacientes que deram entrada
no Hospital do Passeio no
ano em que Domênico foi
vendido. Lurdes descobre
que Danilo é Domênico.
24MAR
Quarta-feira
Lurdes confronta Thelma.
Camila e Danilo se desesperam ao saber que Caio
precisará de uma cirurgia de
emergência. Thelma convence Lurdes a aguardar
a situação de Caio para
revelar a verdade a Danilo.
Magno e Érica estranham o
comportamento de Lurdes.
Thelma se desespera com
a possibilidade de perder
Danilo. Sandro alerta Farula

sobre Álvaro. Lurdes se emociona ao falar com Danilo,
e Camila desconfia. Álvaro
arma contra Sandro usando
Farula. Natália se preocupa
com o sumiço de Márcia.
Sandro ajuda Farula, mas
ambos são rendidos pelo
seguranças.
25MAR
Quinta-feira
Álvaro ameaça Sandro
para Raul. Érica alerta Verena sobre os crimes de Álvaro
envolvendo seu nome. Marina e Ryan namoram. Álvaro
afirma que deseja a presidência da PWA em troca de
não registrar queixa contra
Sandro. Danilo garante a
Thelma que encontrará sua
mãe biológica. Lídia ajuda
Brenda a dar prosseguimento a seu tratamento, mas
Leila se enfurece. Lídia contorna a situação com Leila, e

Magno a admira. Érica e Davi
finalmente ficam juntos. Raul
abre mão da presidência da
PWA em nome de Álvaro.
Caio tem alta do hospital.
Érica se preocupa com a
integridade física de Davi.
26MAR
Sexta-feira
Os filhos de Lurdes estranham a ausência da mãe. Álvaro usa Benjamin para ameaçar Davi e interromper seu
protesto contra a construção
do Condomínio da Floresta.
Penha reclama de Belizário
com Leila. Carol cobra que
Durval divida com Natália os
custos de sua escola. Leila
revela a Penha que Belizário
não está fazendo nada para
ajudá-la. Vitória conta a Érica
sobre a lista de pacientes
do Hospital do Passeio que
deu para Lurdes. Garnizé
conversa com Davi sobre a

chantagem de Álvaro. Natália revela a Miranda e Vitória
sobre a doença da mãe.
27MAR
Sábado
Benjamin tem um plano
para Davi escapar da chantagem de Álvaro. Vitória
sofre com a doença de Vera.
Penha descobre uma forma
de sair da prisão e pede
ajuda a Leila. Leila despista
Belizário e pega o dinheiro
que Penha escondeu. Betina
avisa a Sandro que precisará
de ajuda médica. Matias
confessa suas traições para
Miranda, que decide deixar
a casa com os filhos. Penha
consegue fugir e agradece a
Leila. Belizário desconfia de
que Leila saiba do paradeiro
de Penha.

Produção : TV Globo
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SAT atualiza vagas de emprego em Guararema

O Serviço de Atendimento ao Trabalhador está mediando 26 vagas com diferentes graus de escolaridade
A Secretaria de Emprego
e Desenvolvimento Econômico de Guararema,
por meio do Serviço de
Atendimento ao Trabalhador (SAT), atualizou a
lista de vagas de trabalho
na cidade. Atualmente, o
SAT está mediando 26
oportunidades profissionais com diferentes
graus de escolaridade.
As vagas que exigem
apenas Ensino Fundamental Completo são
para casal de caseiros
(três vagas), empregada
doméstica (duas vagas),
doméstica, trabalhador
rural, pedreiro, carpinteiro, jardineiro, auxiliar de
jardinagem, borracheiro
e operador de equipamentos. Já as vagas com
exigência de Ensino Médio Completo são para
técnico de segurança do
trabalho (duas vagas),
técnico de informática
júnior, inspetor de qualida-

de, atendente, auxiliar de
produção, mecânico de
manutenção e balconista.
Para quem possui ensino superior completo em
Biologia, Assistente de
Contabilidade, Educação Física e Assistente
de Departamento Pessoal, há vagas disponíveis
nesta semana. Já para o
público que está cursando o ensino técnico, há
oportunidades de estágio
em Edificações.
Com exceção de uma
vaga de pedreiro e a de
carpinteiro, todos os outros postos de trabalho
anunciados pelo SAT
nesta semana são em
Guararema.
Em razão da pandemia
da Covid-19 e da necessidade de fechamento
dos prédios públicos,
os candidatos devem se
cadastrar às vagas pelos telefones 4693-1717
e 4693-1432.

Foto: Vitória Mikaelli
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Guararema prorroga suspensão das aulas até 30 de março
Novo decreto suspende as aulas das Redes Municipal e Estadual e nas unidades de Ensino Privado da Educação Básica instaladas em Guararema

A Prefeitura de Guararema decretou a
suspensão das aulas
até 30 de março.
Inicialmente, em decreto emitido em 4
de março, as aulas
estavam suspensas
até esta sexta-feira
(19/03). Entretanto,
com o aumento de
casos, internações
e óbitos por conta
da Covid-19 registrados no Alto Tietê
e em todo Brasil, e a
instauração da Fase
Emergencial em todo
o Estado de São Paulo, o prefeito Zé Luiz

Freire determinou a
suspensão das aulas
até o final de março.
A medida vai ao encontro do que foi decretado pelo Governo
do Estado, que também determinou a
suspensão das aulas
até o final deste mês.
O novo decreto (nº
3997, de 17 de março)
suspende as aulas
das Redes Municipal e Estadual e nas
unidades de Ensino
Privado da Educação
Básica instaladas em
Guararema.

Foto: Vitoria Mikaelli

EMEI “Presidente Getúlio Vargas”.

VOCÊ TEM MAIS DE

280.000
MOTIVOS PARA SE PROTEGER
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Guararema promove palestras “on line” para celebrar Semana da Água

Quatro palestras e um curta metragem sobre o tema serão disponibilizados pela administração municipal a partir desta segunda-feira (22/03)

Para celebrar a Semana da Água
2021, a Prefeitura de Guararema,
por meio da Secretaria Municipal
de Obras, Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Serviços
Públicos, promove a partir desta
segunda-feira (22/03) palestras
gratuitas online sobre o tema.
Neste ano, os temas das palestras serão: Importância das
Florestas para o Ciclo da Água
(22/03); A Conservação da Água
e as Nossas Vidas (23/03); A
Água que Usamos, Abusamos
e Reusamos (24/03); Planejamento Participativo em Guararema: Um Convite Para Repensar
a Nossa Relação com a Água e
o Desenvolvimento do Território;
e a exibição do curta metragem:
Episódio Água Pegada Hídrica –
Websérie Pensando Diferente os
4 Elementos. Todas as atividades
têm início às 14 horas.
“A Semana da Água é um importante instrumento para sensibilizar as pessoas quanto à
importância da água em nossas
vidas, em especial a conservação dos recursos hídricos. Nossa
expectativa é que os munícipes
participem das atividades e
intensifiquem, cada vez mais,
a preservação deste bem tão
valioso”, explica o assessor da
Prefeitura de Guararema, Ricardo Moscatelli.
Na palestra da segunda-feira
(22/03), ministrada pela professora Rita de Cássia S. von Randow, da Faculdade de Tecnologia

de São Paulo (Fatec/Jacareí),
será discutida a importância
das florestas no ciclo da água,
incluindo comparações dos impactos que ocorrem em cada
componente desse ciclo quando
a floresta é substituída por outros
tipos de cobertura vegetal. No
conteúdo da terça-feira (23/03),
apresentado pelo professor Gerson de Freitas, também da Fatec
de Jacareí, será apresentada a
importância da água vida das
pessoas, dos recursos hídricos,
a pegada hídrica e educação
ambiental.
Na quarta-feira (24/03), com Luiz
Alberto Paiva Cardozo de Mello,
da empresa Água Consultoria
Ambiental, será abordado o
tema do reuso da água, como
pode ser feito e a importância
deste processo. Na quinta-feira
(25/03), com a especialista em
planejamento e gestão do território, Rosana Laura da Silva, da
Universidade Federal do ABC
(UFABC), os participantes terão
a oportunidade para identificar
melhorias no desenvolvimento
socioeconômico e ambiental a
partir do olhar da população de
Guararema. Esta atividade de
mapeamento participativo visa
estimular reflexões sobre a relação das pessoas com a água
e o desenvolvimento da cidade,
além de fortalecer processos de
participação social.
Fechando a programação, na
sexta-feira (26/03), o curta me-

tragem do diretor Daniel Felipe
de Paiva, vai apresentar a relação do ser humano com a natureza e em sociedade, seus hábitos
e novas formas de pensar e agir.
Contado em quatro episódios,
a websérie mostra uma visão
diferente sobre a sociedade e o
meio ambiente.
Com exceção da exibição do
curta metragem, todas as outras
palestras contam com certificado
de conclusão, que será concedido aos participantes mediante
preenchimento de formulário.
Programação
Segunda-feira (22/03): Importância
das florestas para o Ciclo da Água
(https://www.youtube.com/c/cidadesverdeseinteligentes)
Terça-feira (23/03): A conservação da água e as nossas vidas
(https://www.youtube.com/c/cidadesverdeseinteligentes)
Quarta-feira (24/03): A Água que
usamos, abusamos e reusamos
(https://www.youtube.com/c/cidadesverdeseinteligentes)
Quinta-feira (25/03): Planejamento participativo em Guararema: Um convite para repensar
a nossa relação com à água e
o desenvolvimento do território
(https://www.youtube.com/c/cidadesverdeseinteligentes)
Sexta-feira (26/03): Exibição do
Curta: “Episódio ÁGUA Pegada
Hídrica - websérie Pensando Diferente os 4 Elementos” (https://
www.youtube.com/c/cidadesverdeseinteligentes)
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