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Guararema ganha
liminar na Justiça
O Município registrou 4 mortes por falta de leitos de UTI e vagas no sistema do Estado
Justiça dá 24 horas para o Governo do Estado disponibilizar vagas de UTI para pacientes de Covid-19 na Santa Casa de Guararema
Foto:Juíza Vanêssa

Por meio de uma Ação Civil Pública, a Prefeitura de Guararema conseguiu na Justiça, nesta
quarta-feira (07/04), uma liminar
determinando que o Governo do
Estado de São Paulo disponibilize vagas de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) em até 24 horas
para os pacientes do município
que estiverem aguardando transferência para leitos de Covid-19,
sob pena de multa.
A ação movida pelo Município,
por intermédio da Secretaria de
Assuntos Jurídicos de Guararema, tem por objetivo proteger
a vida das pessoas que estão
sendo atendidas na cidade e
necessitam de leitos de alta
complexidade.
Na ação, a Prefeitura destacou
que a falta de leitos de UTI e vagas no sistema do Estado já causou a morte de quatro pessoas.
A secretária de Saúde de Guararema, Adriana Martins, destacou
que a liminar é importante para
facilitar as transferências de pacientes no sistema de vagas do
Estado.“A liminar é muito importante, pois auxilia o município a
acessar de forma mais rápida
os leitos de UTI Covid-19, que
em sua maioria são geridos pelo
Governo de Estado. Além disso,

o município já contratou leitos na
rede privada, sendo esta mais
uma forma de acesso a leitos
de UTI.”, destaca a secretária.
O prefeito de Guararema, Zé,
destacou que a cidade continua
realizando diversas ações na
tentativa de salvar vidas diante
da pandemia da Covid-19.
“Essa é mais uma ação de Guararema no intuito de salvar vidas,
para cuidar das nossas pessoas,
para ajudar os que precisam de
uma UTI em um momento tão
difícil. Essas e outras ações
como, por exemplo, o Centro
de Vacinação e a parceria com
três hospitais privados (dois em
Suzano e um em Guarulhos), são
ações para salvar vidas”, finaliza
o prefeito.
Texto da decisão
Em sua decisão, favorável a
Guararema, a juíza Vanêssa
Christie Enande concedeu a liminar, “desde que obedecidos os
critérios do sistema Cross, que
deverá ser preenchido e atualizado adequada e periodicamente
pela Secretaria de Saúde da
municipalidade, observadas as
normativas da Resolução CFM
2.156/2016 que estabelece critérios der admissão em alta unidade de terapia intensiva”. Em

outro trecho, a juíza considera a
situação da Covid-19 na região
e a necessidade de atendimento
ao pleito do município para tomar
a decisão. “Em notório avanço
desproporcional da Covid-19 em
todo país e diante das medidas
de urgência tomada pelo município, incluindo a ampliação do
único hospital, além de outras
medidas de urgência, aduziu
que deparando com a recusa
de disponibilização de vagas
por parte da requerida (Estado), sendo certas que a ausên-

cia de disponibilização de leitos
de UTI por parte da requerida
levou a óbito quatro pessoas até
o presente momento, pugna que
seja deferida a liminar para que
a referida disponibilize, no prazo
de 24 horas, leitos de UTI para
os pacientes que aguardam, em
decorrência da Covid-19, podendo, para tanto, requisitar leitos
em hospitais particulares de
qualquer localidade do Estado
que estejam aptos a receber
pacientes”.
Foto:Arquivo

MMª Juíza Vanêssa Christie Enande concedeu a liminar,
“desde que obedecidos os critérios do sistema Cross”

Saúde de Guararema recebe menção honrosa por trabalho durante a pandemia da Covid-19

O reconhecimento foi concedido pelo 34º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo
(Cosems) pelo projeto “A Construção de um Novo Modelo Assistencial Sob a Ótica da Pandemia da Covid-19”
A Secretaria de Saúde de Guararema recebeu uma menção
honrosa do Congresso de Secretários Municipais, organizado
pelo Conselho de Secretários
Municipais de Saúde (Cosems)
pelo trabalho “A Construção de
um Novo Modelo Assistencial
Sob a Ótica da Pandemia da
Covid-19”.
O trabalho inscrito pela Saúde
de Guararema apresenta o processo de inclusão, após o início
da pandemia da Covid-19, de no-

vas ferramentas de atendimento
para especialidades, incluindo
atendimentos não presenciais,
teleconsulta, por telefone ou videochamada, e matriciamento
entre a Atenção Primária à Saúde e Atenção Especializada. O
trabalho que recebeu a homenagem resultou na redução da
fila de espera de diversas especialidades.
O Congresso de Secretários
Municipais realiza a Mostra de
Experiências exitosas, em que

os municípios podem inscrever
trabalhos com experiências que
considerem interessantes de ser
compartilhadas. Essas ações
são avaliadas por uma comissão que premia dez trabalhos
e concede menção honrosa a
outros dez.
“Essa menção honrosa, além de
mostrar que estamos no caminho
certo, é um grande incentivo às
equipes de saúde municipais.

O reconhecimento das nossas
ações estimula os trabalhadores
da Saúde e mostra que o Sistema Único de Saúde é capaz de
oferecer excelentes experiências”, explica a secretária municipal de Saúde, Adriana Martins.
A titular da Pasta finaliza explicando que a troca de conhecimentos entre as cidades, como
ocorre no Cosems, é de suma
importância para a gestão da
Saúde dos municípios.
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INTERVALADOS

José Marcos
Educador Físico

Nos últimos 5, 6 anos os treinos intervalados ganharam
força e muito espaço como
um método eficiente, rápido
e motivante para melhorar a
condição física, emagrecer e
até aprimorar a performance
física. Isso basicamente se
deve à propagação de sistemas de treinamento como
HIIT, crossfit, crosstraining,
interval... etc. No cômputo

geral, todos se baseiam no
mesmo princípio: intensidade
alta por períodos de tempo
pré-definidos de acordo com
os objetivos e capacidade física do praticante, com intervalos de recuperação ativa ou
passiva que também seguem
uma enormidade de variáveis.
Infelizmente se convencionou
usar treinos intervalados na
maioria das vezes com pessoas jovens, de boa capacidade
física e motora e que buscam,
invariavelmente, performance
física e estética. Mas treinos
intervalados são muito mais
que isso: podem e devem

ser usados também com sedentários, crianças, idosos,
na musculação, na piscina e
até na caminhada de 30’ três
vezes por semana. O treino
intervalado na caminhada por
exemplo, promoverá ganhos
de força muscular e aumento
da capacidade aeróbica. Com
o aumento breve da intensidade da caminhada seguida por
igual período de recuperação
ativa por exemplo, adaptações fisiológicas serão estimuladas como aumento do
transporte de oxigênio, fortalecimento cardíaco, aumento
da vascularização dos tecidos
do corpo todo, aumento da

sensibilidade à insulina, re- estresse que estamos vivendução das reservas adiposas do, o exercício aeróbico traz
(menos gordura), aumento do muitos benefícios do ponto
metabolismo basal (queima de vista psicológico e social,
de calorias em repouso), mas nem sempre há tempo e
etc. Contudo, os limites fí- disposição para executá-lo e
sicos nortearão a maneira o treino intervalado pode ser
de executar e elaborar os uma ótima alternativa, pela
treinos intervalados, saindo dinâmica e praticidade. Podos tradicionais e já citados demos ter ótimos resultados
sistemas. Diante de todo o com 20 minutos de intervalaJosé Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e
Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br
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dos, 3 a 4 vezes por semana
com melhora da capacidade
de trabalho, melhora da imagem de si próprio, redução da
ansiedade e depressão, melhora da sensação de bem estar, melhora do apetite e ritmo
de sono. E também podemos
adaptá-los ao treino de força
num circuito com recuperação
aeróbica, hidroginástica, natação e corrida na água e até
alongamento e flexionamento.
Criatividade e competência
são o limite!

Advocacia Ubirajara Silveira
Desde 1958
Rua Quintino Bocaiúva, 231
7º andar - Centro
São Paulo- SP - 01004903

www.aus.com.br
contato@aus.com.br

Tel: (11) 3106-2042
(11) 3107-8468
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Guararema atinge a marca de 3 mil
moradores que já receberam a vacina
Ao todo, já foram aplicadas mais de 4 mil doses da vacina contra a Covid-19 em idosos e profissionais da Saúde

Guararema chegou a marca de
3 mil pessoas que já receberam
ao menos uma dose da vacina
contra a Covid-19. Deste montante, quase mil moradores já
receberam também o reforço
do imunizante (segunda dose)
e estão protegidos contra o novo
coronavírus.
De acordo com o Boletim Epidemiológico de Guararema, divulgado diariamente, 3.249 pessoas
tinham sido vacinadas até a noite
de terça-feira (06/04).
Os dados citados estão disponíveis à população tanto por meio
de plataformas municipais quanto estaduais. Em Guararema, a
Prefeitura disponibiliza as informações na aba “Informações
Coronavírus”, no site da administração municipal (guararema.

sp.gov.br). Já em âmbito estadual
o balanço da imunização está
disponível na plataforma VaciVida, do Governo do Estado.
A imunização em Guararema
acompanha o ritmo de entrega
de novas doses ao município e
está em conformidade com o
cronograma estadual e federal
de vacinação. Isso significa na
prática, que, com a chegada de
um novo lote do imunizante, a
Secretaria Municipal de Saúde libera o cadastro e, na data
prevista pelos órgãos estaduais
e federais, começa a imunizar
a população. Isso ocorreu na
quarta-feira (31/03), quando a
Secretaria Municipal de Saúde
recebeu 490 novas doses da
vacina Coronavac. Com a chegada dos novos imunizantes, a

Pasta liberou o formulário para o
cadastramento de idosos de 68
anos. Para se cadastrar, os idosos de 68 anos devem acessar
o link bit.ly/2O7D8ld.
Dos 490 imunizantes encaminhados para Guararema, parte
está sendo destinada para segunda dose do público de 75 a
76 anos e parte para a primeira
dose para o público de 68 anos.
“Atingir a marca de 3 mil pessoas
que receberam a vacina, mais de
10% da nossa população, em
menos de dois meses é muito
significativo. Temos que continuar avançando na imunização
da nossa população, já que a
vacinação junto com o isolamento social, são os melhores remédios contra a Covid-19”, explica
a secretária municipal de Saúde,
Adriana Martins.
“Estamos seguindo o calendário de imunização à medida
que recebemos novas doses.
Há grupos etários em que há
mais pessoas cadastradas do
que doses e estamos cobrando
frequentemente o Governo Federal e Estadual para que a gente
receba mais doses da vacina”,
completa. Cadastro
Desenvolvido para organizar
a fila e evitar aglomerações, o
sistema de cadastramento adotado pela Secretaria Municipal
de Saúde segue o calendário de
vacinação estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo.

Após o cadastro, havendo vacinas disponíveis, equipes da
Pasta entram em contato para
agendar um dia e um horário
para aplicar a dose. Dessa forma, a pessoa cadastrada, no dia
e horário correto, deve ir à Central de Vacinação Coronavírus
(Rua Doutor Armindo, 567, no
bairro Nogueira) munida dos documentos necessários (originais
e cópias).

É preciso levar um documento
com foto contendo o número do
CPF (original e cópia), o Cartão
Nacional de Saúde (original e
cópia) e comprovante de residência atualizado (original e cópia).
“É muito importante que os familiares e amigos ajudem os idosos
a se cadastrarem corretamente.
Esse é um sistema que tem como
objetivo evitar aglomerações e
otimizar o processo de imuni-

zação”, afirma a secretária de
Saúde. Formulários
Idosos com 69 anos ou mais,
que ainda não foram vacinados,
também podem ser cadastrados
para o recebimento da primeira
dose. Para este público, os formulários continuam disponíveis
no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br), na aba “Cadastramento para Vacinação da
Covid-19.
fotos: Vitoria Mikaelli

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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Chocolate
Doce de leite
Morango

3. Uma das mulheres
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Carne moída

Linguiça

Panqueca
salgada

Chocolate

Doce de leite

Frango

Chocolate

preparou panquecas
salgadas com recheio
de frango e panquecas doces com recheio de morango.

Morango

Panqueca
doce

PEIXES - Conte consigo mesmo em todas as empresas, por mais árduas que
possam parecer. Os outros irão notar sua tenacidade e persistência podendo lhe
tributar o dobro de crédito a partir deste dia.

Morango

Linguiça

Nome

Mariana

CAPRICÓRNIO - Não entre em disputa com a justiça. Não realize novos negócios,
tome muito cuidado com os perigos de acidentes e procure precaver- se contra os
inimigos ocultos. Todavia, êxito no ocultismo.

AQUÁRIO - É um dia negativo para assumir compromissos importantes, as assinaturas de papéis que possam comprometer. Cuidado com os inimigos. Cuide da
sua saúde. Fique atento aos documentos que for assinar, assim como nas atitudes
que sustenta em seu ambiente de trabalho.
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2. Mariana fez panque-
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Janaína

Doce de leite

SAGITÁRIO - Bom fluxo astral para novas empresas e empreendimentos, mas
um tanto quanto negativo para novas amizades e entrar com recursos na justiça.
Procure, também, compreender melhor os familiares e a pessoa amada.

quecas salgadas com
recheio de carne moída.

Morango

ESCORPIÃO - Não assuma compromissos ou responsabilidade sem antes estudar
suas reais condições. Mais energia otimismo e determinação são recomendadas.
Agora, provavelmente os problemas que você teve no período anterior já terão
terminado e você estará em plena harmonia no seu trabalho.

1. Liliane preparou pan-

Panqueca salgada

LIBRA - Raciocínio rápido, excelente intuição e mente voltada somente para
o bem, é o que lhe pressagia o fluxo astral deste dia. Contudo, evite excesso de
velocidade ao dirigir e seja mais constante em seus projetos.

Nome

VIRGEM - Uma difícil fase se inicia para você. O dia pode lhe causar fraudes, roubos, enganos, queda do crédito, dos perigos de acidentes e de frágil saúde. Procure
precaver- se. Bom para as investigações.

Frango

LEÃO - Momento em que estará predisposto a cometer excessos. Evite- os, pois. Por
outro lado, o fluxo é propício ao comércio de roupas feitas e artigos de couro. Bom
para o amor e o casamento.

Panqueca Panqueca
salgada
doce

Linguiça

CÂNCER - Aproveite uma oportunidade para mudar, fazer novas amizades e
arquitetar novos planos para ganhar dinheiro, assim, você vai mostrar experiência.
Tudo estará bem neste dia e até depois de amanhã. Alguma coisa boa vai acontecer.

Semana passada, um festival de panquecas salgadas e doces aconteceu numa
pequena cidade serrana. Janaína e
outras duas mulheres
participaram do festival com panquecas
de sabores diferentes. Considerando as
dicas, descubra o nome de cada mulher e
o sabor da panqueca
salgada e o da doce
que preparou para
servir no evento.

Carne moída

GÊMEOS - Alguma prudência é aconselhável, uma vez que vai afastar a possibilidade que você possa se perder em algum pequeno negócio. Influências benéficas.
Saúde, dinheiro e amor sob bons fluxo astral.

Festival de
panquecas

Liliane

TOURO - Propício no plano profissional, financeiro e amoroso. Momento favorável
para jogos, loteria sorteios e casamento. Aproveite para organizar os trabalhos mais
difíceis e ordenar planos e metas para projetos audaciosos de futuro.

© 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.

Janaína

PARA O DIA 11 DE ABRIL DE 2021
ÁRIES - Dia positivo que vai beneficiar muito você e de modo decisivo. Notícias
agradáveis. Não dê crédito a rumores e boatos que possam surgir. Invista mais no
seu potencial criativo neste período, que assim você sairá ganhando.

PROBLEMAS DE LÓGICA

www.coquetel.com.br

Mariana

Horóscopo
Por: Omar Cardoso

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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Professoras de Guararema Ana Karla e Bruna Luíza
são premiadas por práticas inovadoras em 2020

Professora Bruna
Duas professoras da Rede Municipal de Ensino de Guararema
serão premiadas no Seminário
de Boas Práticas Pedagógicas
Resultados que Transformam,
organizado pela Editora Moderna, que tem como objetivo
reconhecer e valorizar os profissionais da educação que desenvolveram práticas inovadoras no
ano desafiador de 2020.
Para participar e enviar suas
práticas, as educadoras tiveram
que utilizar os recursos didáticos impressos e digitais do SET
Brasil, em 2020, e compartilhar
práticas inovadoras adequadas
ao novo contexto educacional.
Ao todo, apenas três professores
de todo o Brasil serão premiados,
incluindo as duas educadoras
de Guararema: professora Ana
Karla Fioratti Cavinatti, que em
2020 atuou na Escola Municipal
Professora Célia Leonor Lopes
Lunardini, e a professora Bruna
Luíza Dias dos Santos, que atou
na Escola Municipal José Donizete de Paiva no mesmo ano.
O projeto “Inclusão digital na
educação especial, uma prática possível”, desenvolvido pela
professora Ana Karla, evidenciou
a necessidade de repensar as
práticas, começando pelo livro
didático da Editora Moderna
(SET Brasil). A professora encontrou nas publicações várias
atividades que poderiam ser
adaptadas para permitir a participação do estudante em aulas
virtuais realizadas com a turma
na plataforma virtual Google
Meet. Nestas oportunidades,
as propostas sugeridas eram as
mesmas para o grupo, porém,
respeitando habilidades específicas para o seu aprendizado.
“Como professora, ao participar de todo esse processo de
aprendizado e acompanhar o
progresso dos estudantes, entendo que o educador sempre
deve estar pronto para mudanças, enfrentando e superando
os desafios e os obstáculos
que surgem no âmbito escolar.
Todos os alunos, com ou sem
deficiência, têm a oportunidade
de conviver e aprender juntos”,
afirma Ana Karla.
Já a professora Bruna Luíza
será premiada com o projeto “Brincadeira de roda”, cujo
tema foi inspirado na unidade
“Eu Brinco”, do livro SET Brasil
da Editora Moderna, que previa
a expressão dos estudantes por
meio da linguagem plástica. A

partir da observação de imagens
e reflexão acerca do tema da unidade, os alunos foram incentivados a construir sua própria
brincadeira de roda. “A partir
do desenvolvimento do Projeto
Escola de Arteiros e a BNCC, da
Escola Municipal José Donizete
de Paiva, relacionei a prática pedagógica às dez competências
gerais da BNCC, por meio da
apreciação das obras do Artista
Plástico Ivan Cruz, retomando
os conceitos interdisciplinares
do material SET Brasil, relacionando-os a uma competência da
BNCC”, explica Bruna.
Ainda de acordo com a professora Bruna, o projeto proporcionou a todos melhora no
engajamento e estreitamento dos
laços com a família, colaborando
para a melhoria dos aspectos
emocionais das crianças.
As melhores propostas inscritas
no projeto participarão do evento

virtual, em 8 de abril, compartilhando seu trabalho com educadores de todo o Brasil, ocasião
em que acontecerá a premiação.
O evento contará com a palestra
“professores transformadores: o
desafio da docência em 2021”,
ministrada pelo escritor Pedro
Bandeira. Fotos e fontes: prefeitura de Guararema

Professora Ana Karla

6

Jornal Gazeta de Guararema, 10 de Abril de 2021

Colunista Social

Colunista Social

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

Existem muitas maneiras de viajar. Alguns gostam da cidade, outros da natureza, alguns gostam de visitar museus e catedrais, outros
de esportes radicais. Em uma viagem podemos buscar relaxamento e esquecer de todo estresse do dia a dia ou pelo contrário, ir
atrás da adrenalina. Não importa quais sejam as preferências, todos gostam de viajar de vez em quando. Mudar de cenário e vivenciar um ambiente diferente é uma atividade prazerosa que oxigena a alma e renova as energias. Vamos conferir algumas viagens
(fotos de arquivo) que ficaram na lembrança e no coração dessa animada turma.

Um dos lugares imperdíveis que Mara Castrezana visitou em Sevilha/Espanha, foi a Praça de Espanha, um local lindíssimo,
onde existem bancos de azulejos representando as 49 províncias do país. Além da riqueza dos detalhes, é comum se deparar com manifestações culturais, como grupo de música e dança flamenca, o que torna o passeio ainda mais agradável.

Edgar e Vivian Brito, levaram a filha Anna Luiza e a sobrinha
Isabelly para se divertirem nos pedalinhos e nos bosques
de Pinheiros da Floresta Negra em torno do Lago Negro,
na pequena e linda cidade de Gramado/RS.

Keli e Alan Moura (nos fundos) escolheram Caldas
Novas/GO, a maior estância hidrotermal do mundo e
aproveitaram para curtir e relaxar nas deliciosas piscinas de águas termais.

Fabiana, Fábio, Suzana e Michael (família Longo) visitaram uma das Sete Maravilhas da Natureza, as Cataratas
do Iguaçu - Foz do Iguaçu/PR e experimentaram a pura
adrenalina do passeio de catamarã.

Bruna e Cláudia Garcia aproveitaram ao máximo o Cruzeiro
MSC com destino a Búzios/RJ, um dos destinos muito
procurados para quem quer ter a experiência de passar
dias em um “navio-hotel”.

O
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O casal Sênia (Teca) e Daziu Custódio ficaram encantados
com tanta beleza quando visitaram o Monumento Natural das
Falésias do Morro Branco-Beberibe/CE, onde as cores das
areias das falésias variam do branco ao vermelho. As Falésias
de Morro Branco, são consideradas as mais bonitas do Brasil.

Aurecy Alves e Rita Tavares escolheram a paradisíaca Cancún, um dos destinos mais famoso do México,onde as praias
de areia fina banhada por um mar tão azul, parece de mentira. Cancún vai muito além das praias, oferece inúmeras
opções de diversão, cultura e badalações. É um roteiro impressionante e contagiante.

Além de ser considerada uma cidade histórica e repleta de belezas naturais, Paraty/RJ é
charmosa e romântica. O convite ao passeio de barco é tentador e irresistível, tornando ainda
mais encantador e apaixonante o roteiro escolhido por Elisabete Gomes de Andrade (Bete).

O casal José Luiz Ragazzi e Gisele Rangel visitaram o Memorial Strawberry Fields,
uma grande área paisagística no Central Park, na cidade de Nova York, dedicada à
memória de John Lennon. Imagine....

Rosana, Luiz Otávio, Geraldo Carraça (Tanaka) e Luciana, aproveitaram ao máximo
da viagem a Curaçao-uma fantástica ilha caribenha com gostinho de Europa, onde
a natureza é estonteante, muita diversidade cultural e atrações diversas. Durante
o ano todo o sol brilha forte e o calor marca presença.

Uma viagem inesquecível para Shirlei Santos foi Roma, onde aproveitou para conhecer
Fontana di Trevi, considera um dos mais belos exemplares de arquitetura barroca do
mundo. É nessa fonte que os turistas jogam as moedinhas, esperando realizar um desejo.
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Programa “Avança Mais Guararema” abre
inscrições neste sábado (10/04)
Município oferece oportunidade de qualificação profissional e auxílio mensal no valor de R$ 600,00
Neste sábado (10/04), a Secretaria Municipal de Emprego e
Desenvolvimento Econômico de
Guararema abre as inscrições
para o programa emergencial
“Avança Mais Guararema”. O
município vai oferecer aos participantes a oportunidade de qualificação profissional e também
um auxílio mensal no valor de
R$ 600,00.
As pessoas contempladas pelo
programa terão um contrato de
seis meses, podendo ser prorrogado até o dia 31 de dezembro
de 2021. Os integrantes ainda
irão receber, além do valor mensal, cesta básica, vale transporte, EPI’s e uniformes, seguro de
acidentes pessoais e curso de
qualificação profissional.
As atividades desempenhadas
serão de zeladoria, limpeza, conservação e manutenção de bens
públicos definidas pela Prefeitura. A jornada será de 30 horas
semanais, sendo seis horas por
dia, quatro dias por semana e um
dia de qualificação profissional.
O prefeito Zé destaca que o
programa é de fundamental importância para a cidade não só
na questão profissionalizante,

mas principalmente econômica.
“O programa Avança Mais Guararema não vai oferecer apenas
novas oportunidades de qualificação profissional para os guararemenses, mas principalmente
a possibilidade de uma renda
que, neste momento tão difícil
de pandemia da Covid-19, se faz
ainda mais necessária”, destaca
o chefe do Executivo.
Para participar do Avança Mais
Guararema o munícipe deve ter
tempo de desemprego igual ou
superior a seis meses, morar na
cidade por no mínimo três anos,
ter idade mínima de 18 anos e
não ter sido demitido ou exonerado do serviço público. Pessoas
que não recebem seguro desemprego e não participam de algum
programa assistencial (como o
Bolsa-Família, por exemplo)
também podem participar. O
programa admitirá apenas um
beneficiário por família.
Cursos
Os cursos oferecidos serão nas
seguintes áreas: alimentação,
prestação de serviços comerciais, turismo e hotelaria, prestação de serviços administrativos,

saúde, tecnologia da informação,
imagem pessoal e estética animal.
O projeto final do programa foi
apresentado também aos vereadores de Guararema nesta
sexta-feira (09/04). Os parlamentares aproveitaram o momento
para tirar dúvidas sobre o programa com o secretário de Emprego
e Desenvolvimento Econômico,
Marlon Rodrigues. “Não é apenas uma oportunidade, mas um
alívio para essas pessoas que
estão sofrendo nesse momento
tão difícil”, comentou o secretário.
Inscrições
As inscrições deverão ser feitas por meio de um formulário
digital disponibilizado no site
da Prefeitura de Guararema a
partir deste sábado (10/04). As
inscrições online vão até 18 de
abril. Já a inscrição presencial
será feita no dia 19 (com agendamento) e a assinatura do termo
de compromisso acontecerá do
dia 26 ao dia 30 de abril.
Para mais informações, o telefone é (11) 4693-1717.

Foto: Fabricio Junqueira

Prefeito Zé e secretário de Emprego e Desenvolvimento Econômico, Marlon Rodrigues,
apresentam programa “Avança Mais Guararema”.
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Resumos dos capítulos das novelas
De 12 a 17 de abril
Segunda-feira
Alexia propõe a Luna
e Kyra que elas sigam
Renzo e o denunciem
para a Polícia Federal.
Renzo finge querer conhecer os amigos de Dominique. Tarantino explica
a Tammy que os dois
não ficarão mais juntos.
Agnes incentiva Bia a
viver normalmente com o
marca-passo. O médico
aconselha Téo a fazer a
cirurgia na coluna, mas
o rapaz tem medo dos
riscos. Vicky teme que
Helena não goste de ver
Luna/Fiona trabalhando
no restaurante e pede
para a amiga se esconder.
Luna se surpreende ao
saber que Téo é filho de
Helena. Helena e Úrsula
destratam Luna/Fiona.
Helena encara Luna/Fiona e tem uma sensação
estranha. Téo convida
Luna/Fiona para ser sua
fisioterapeuta. Kyra conta

a Luna que Téo é o diretor da novela que Alexia
iria fazer. Zezinho flagra
Luna conversando com
Juan pelo computador.
Alan tenta salvar Kyra/
Cleyde das armações de
seus filhos e se beijam
sem querer.
13ABR
Terça-feira
Kyra/Cleyde pede ajuda a Ignácio para conquistar os filhos de Alan.
Luna confessa a Zezinho
e a Ermelinda que está
trabalhando para Helena.
Alan aprecia a forma com
que Kyra/Cleyde conversa
com as crianças. Dionice
conta a Bia que Tarantino
terminou com Tammy.
Bia teme ser rejeitada por
Tarantino por causa de
seu marca-passo. Renzo
conta a Lúcia que vai
ajudar Rafael a reerguer a
Labrador. Kyra tem receio
de que Rafael a esqueça
e volte para Renatinha.
Verônica elogia a competência de Micaela. Zezinho avisa a Luna que ela
terá de deixar o Programa
de Proteção. Alexia e Kyra
veem quando Renzo e
Dominique se aproximam

da entrada do clube.
14ABR
Quarta-feira
Kyra e Alexia conseguem se esconder de
Renzo e Dominique. Luna
pede a Zezinho e Ermelinda para continuar com
eles. Petra reclama das
gravações da novela com
a produtora. Zezinho e
Ermelinda se arrependem
e vão atrás de Luna, com
Alexia e Kyra. Luna volta
para a casa e conta para
as amigas sobre o novo
emprego. Alexia conta que
ela e Kyra conseguiram
uma cópia da identidade
de Renzo para Zezinho
informar à Polícia Federal.
Zezinho se declara para
Alexia.
15ABR
Quinta-feira
Alexia se sensibiliza
com a declaração de amor
de Zezinho. Kyra supõe
que Luna esteja apaixonada por Téo. Verônica finge
gostar de Micaela. Dionice
ajuda Tarantino a planejar
um jantar romântico para
Bia. Zezinho arma para
que a Polícia Federal não
perceba que eles estão
em São Paulo. Bia e Ta-

rantino se beijam. Alexia
comunica a Ivo que ela
e as amigas descobriram
os nomes dos bandidos
que mataram Vitório. Petra se incomoda com a
animação de Alan sobre Kyra/Cleyde. Rafael
descobre que o dinheiro
da Labrador sumiu. Ivo
surpreende Alexia, Luna
e Kyra ao dizer que já
sabia sobre Dominique e
Renzo. Alexia fica mal por
permanecer no Programa
de Proteção.
16ABR
Sexta-feira
Luna repreende Alexia
e Kyra diante de Ivo. Rafael se desespera com o
roubo na empresa. Luna
comenta com Ermelinda
que acredita que Ivo não
percebeu que elas estão
em São Paulo. Renzo
ameaça um executivo,
a mando de Dominique.
Tarantino fica chateado
com a falta de atenção
de Alan. Alexia garante a
Zezinho que não o ama.
Ermelinda lembra Luna
de não usar a correntinha perto de Téo. Úrsula comenta com Helena
que Téo está diferente.

mento. Iná obriga Manuela

do era mais nova. Celina

suas experiências. Sofia

a acordar Rodrigo para
tomar conta da filha que
está doente. Alice recebe a
resposta de um dos homens

De 12 a 17 de abril

para quem enviou o e-mail.
Rodrigo pega o resultado do

Segunda-feira

exame de DNA e vai falar

Nina chama Rodrigo

com Ana. Iná recebe um

para ir a um passeio com a

convite de Laudelino para

turma da faculdade e pede

um encontro e Manuela ten-

para ele levar Júlia. Iná con-

ta convencer a avó a acei-

versa com Manuela sobre o

tar. Rodrigo conversa com

fim de seu relacionamento

Lourenço depois de sair

com Laudelino. Lorena

do laboratório. Celina fala

mostra a Wilson algumas

para Lúcio que tem certeza

notas fiscais que encontrou

de que não quer reatar seu

no nome do avô. Eva fica

casamento. Marcos procura

comovida com o desabafo

Dora. Laudelino mostra à

de Lúcio sobre a morte da

Iná o bufê que ele construiu

esposa. Nanda leva Celina

para Manuela.

para fazer compras. Wilson

14ABR

descobre que o marido de

Quarta-feira

Moema foi internado. Iná

Iná agradece a Laude-

não gosta quando Rodrigo

lino pela surpresa que pre-

chega em casa com Júlia

parou para ela. Vitória não

chorando de fome. Lou-

deixa Marcos falar sobre

renço pede para conversar

separação. Alice e Manuela

com Celina.

entram na livraria em que

13ABR

Vitória está com a família,

Terça-feira

e a treinadora se enfurece.

Lourenço tenta conven-

Marcos descobre que sua

cer Celina a reatar o casa-

esposa teve uma filha quan-

decide sair com Nanda.
Alice leva Manuela ao bar
onde Felipe se apresenta.
Vitória conta a verdade
sobre Alice para Marcos, e
ele pede a separação.

15ABR
Quinta-feira
Vitória manda Marcos
sair de casa. Manuela conversa com Felipe, e ele a
chama para sair. Celina
flagra Lúcio vendo um jogo
de Ana pela internet. Lorena
conhece Matias. Desesperado, Rodrigo avisa que
Júlia engoliu uma moeda.
Manuela e Rodrigo ficam
aflitos diante do médico à
espera da radiografia de
Júlia. Lúcio se preocupa por
não conseguir convencer
Eva a deixar que Manuela
fique mais próxima da irmã.
Dora fala para Marcos que
não poderá se separar do
marido e que se mudará
para Brasília.

16ABR
Sexta-feira
Manuela e Rodrigo conversam e compartilham

Zezinho (João Baldasserini) vai se declarar para Alexia/Josimara (Deborah Secco) em ‘Salve-se Quem Puder’ — Foto: Camilla Maia/Globo

Lúcia encontra uma arma
no armário de Renzo e
questiona o rapaz. Helena flagra Luna/Fiona
mexendo em sua Virgem
de Guadalupe.
17ABR
Sábado
Helena repreende
Luna/Fiona e pede que ela
saia de sua casa. Dominique discute com Lúcia na
frente de Renzo. Alexia/
Josimara diz a Rafael que
preparará uma sessão espiritual para ele conversar
com Kyra. Renzo avisa a
Lúcia que ajudará Rafael. Helena comenta com
Úrsula que Luna/Fiona a

deixa intrigada. Téo narra
para Luna/Fiona como
salvou uma menina no
furacão do México, sem
saber que está diante
dela. Juan deixa claro a
Gabi que sempre amará
Luna. Petra não gosta de
saber que Alan promoverá
um jantar para Kyra/Cleyde conhecer melhor os
filhos do advogado. Luna
confessa a Ermelinda que
está sentindo algo por
Téo. Alexia conta a Kyra
sobre os problemas que
Rafael enfrenta. Zezinho
beija Bel para provocar
Alexia/Josimara.

liga para Marcos contar
uma história para ela dormir. Laudelino e Iná viajam. Alice recebe e-mail de
outro homem para quem
ela enviou sua mensagem
perguntando por seu pai
biológico. Eva recebe uma
intimação, e Lúcio fala que
pode indicar um advogado
para ela. Manuela tenta
relaxar enquanto conversa
com Felipe, mas não consegue e decide ir para casa.
Na casa de Iná, Manu cuida
de Rodrigo, que está com
febre. Alice vai ao encontro
de seu suposto pai.

17ABR
Sábado
Alice conta para Cícero
e Suzana o que aconteceu
no encontro e promete não
querer mais saber nada
sobre seu pai biológico.
Quinze dias se passam.
Jonas e Cris voltam de

Nanda (Maria Eduarda) vai avisar ao pai que irá deixar o país ‘A Vida da Gente’ — Foto: Matheus Cabral/Globo

viagem. Maria avisa a Ma-

grávida. Eva reclama com

nuela que elas conseguiram

Rodrigo da intimação que

sua primeira cliente para

recebeu. Lorena e Matias

o bufê. Nanda fica furiosa

conversam entrosados, e

ao descobrir que Cris está

Laudelino e Iná observam

o casal. Rodrigo, Manuela
e Júlia se divertem em um
parquinho. Nanda avisa ao
pai que deixará o país.
Produção : TV Globo
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Profissionais da Educação de Guararema com mais de

47 anos podem se cadastrar para vacinação contra a Covid-19
A primeira etapa de vacinação para profissionais da educação tem início no dia 12 de abril. Nessa etapa serão vacinados servidores de diferentes categorias
Os profissionais da Educação
de Guararema que possuem
mais de 47 anos começam a
ser vacinados contra a Covid-19 nesta segunda-feira
(12/04).
Todo o processo de cadastro
e validação para autorização
da imunização dos profissionais da Educação é realizado
pela Secretaria Estadual de
Educação.
Para realizar o cadastro é necessário acessar o site www.
vacinaja.sp.gov.br/educacao.
Após a validação do cadastro pela Secretaria Estadual
de Educação, será emitido o
comprovante “Vacina Já Educação”. É necessário que o
cadastrado imprima uma cópia desse comprovante que
é enviado por e-mail.
Em posse do comprovante
“Vacina Já Educação”, o profissional da Educação deverá
realizar seu cadastro no site
oficial da Prefeitura de Guararema (www.guararema.sp.
gov.br) para agendamento do
dia e horário para aplicação
da dose da vacina. A imunização ocorrerá na Central de

Vacinação do Coronavírus, no
Bairro Nogueira.
No dia agendado para a vacinação é necessário levar
os seguintes documentos:
original e cópia do comprovante “Vacina Já Educação”;
documento com foto; e CPF.
Qualquer dificuldade e necessidade de informação sobre o
cadastramento, para autorização da vacinação, os profissionais da Educação devem
utilizar os canais da Secretaria Estadual de Educação:
site atendimento.educação.
sp.gob.br ou telefone 0800
77 000 12.
O critério adotado pela Secretaria Estadual de Educação
para a imunização é o local
de atuação dos profissionais,
ou seja, de acordo com o que
foi estabelecido pelo Governo
do Estado, serão vacinados
os profissionais da Educação
que trabalham em Guararema.
Serão vacinados servidores
de diferentes categorias, tais
como: auxiliar de serviços gerais; cuidador ou intérprete
de Libras; diretor de escola;

fotos: Vitoria Mikaelli

faxineira; inspetor de alunos;
merendeira; assistente de alfabetização (monitor); professor coordenador pedagógico;
professor de Educação Bási-

ca - anos iniciais; professor
de Educação Básica - anos
finais; professor de Educação
Básica - Ensino Médio; professor de Educação Básica

- Educação Infantil; secretário
da escola; supervisor de ensino; vice-diretor de escola.
Para dar início à campanha de
vacinação dos profissionais

da Educação, Guararema
recebeu, nesta quinta-feira
(08/04) um novo lote de vacinas, com 330 imunizantes
da Coronavac.

Profissionais de Segurança Pública de Guararema
começam a ser vacinados contra o coronavírus
A campanha abrange os integrantes do serviço ativo das Polícias Civil, Militar, incluindo efetivo do Bombeiro, dos Policiamentos Ambiental e Rodoviário, e Técnico-Científica
Os profissionais de Segurança Pública de Guararema
começaram a ser vacinados
contra o coronavírus na
segunda-feira (05/04). Por
se tratar de uma imunização regional, o Comando
de Policiamento de Área
Metropolitana Doze (CPA/
M-12) da Região do Alto Tietê solicitou que a vacinação
ocorresse na Universidade
Mogi das Cruzes (UMC).
A campanha abrange os
integrantes do serviço ativo das Polícias Civil, Militar
(incluindo efetivo do Bombeiro e dos Policiamentos
Ambiental e Rodoviário) e
Técnico-Científica.
Para se vacinar, o profissional terá que realizar um cadastro prévio no site “Vacina
Já” (vacinaja.sp.gov.br/). Os
profissionais serão informados dos locais para a imunização, assim como os dias
e horários recomendados.
Importante destacar que, na
instituição de ensino onde
ocorre a vacinação contra a

Covid-19, estão sendo adotados de todos os protocolos
de organização e higienização do local de vacinação
e alinhamento dos procedimentos dos profissionais da
Polícia Militar envolvidos na
vacinação.
A vacinação é exclusiva
aos profissionais da ativa
das instituições, com exceção daqueles que não
atendem aos critérios médicos estabelecidos pelas
autoridades de saúde, como
gestantes, lactantes, ter tido
a COVID-19 há 30 dias ou
menos. Apesar de importante, o registro, porém, não é
obrigatório.
Campanha estadual
A estrutura montada para
imunizar os agentes inclui
82 pontos de vacinação vinculados a unidades da Polícia Militar. Serão nove na
Grande São Paulo, incluindo
o que atende Guararema,
21 na Capital, e outros 52
pontos no interior do Estado.

Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo
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São Paulo cria o Bolsa do Povo com
investimento social de R$ 1 bilhão para 2021

O anúncio prevê unificação dos programas sociais estaduais com ampliações dos valores e da população atendida; benefícios podem chegar a R$ 500 por pessoa
O Governador João Doria
anunciou nesta quarta-feira
(7) o Bolsa do Povo, que unificará os programas sociais
de São Paulo em um cadastro único com aumento dos
valores pagos e ampliação
da abrangência. Maior programa social já anunciado
pelo Governo de SP, o Bolsa
do Povo vai pagar benefícios
de até R$500 e poderá beneficiar até 500 mil pessoas
direta e indiretamente nos 645
municípios. O Estado de SP
prevê um investimento de R$
1 bilhão no programa, apenas
no ano de 2021, como medida
de enfrentamento à vulnerabilidade socioeconômica causada pela pandemia.
“O Bolsa do Povo é o maior
programa social da história

Bolsa Talento Esportivo (Incentivo), Bolsa Auxílio Via
Rápida (Qualificação Profissional), Ação Jovem e contratação de mães e pais nas
escolas (Educação), além da
contratação de agentes de
apoio na Saúde.

de São Paulo. Ao lado do
enfrentamento da pandemia,
da preservação da vida, da
obediência à ciência, estamos também acompanhando
o crescimento acelerado da
pobreza, da vulnerabilidade,
em São Paulo e no Brasil. Um
Governo responsável segue
dando atenção à Saúde e à
vida, mas também à proteção
social”, destacou Doria.
O projeto de lei que institui o
Bolsa do Povo será enviado
hoje à Assembleia Legislativa em regime de urgência
para que as ações de assistência social e transferência
de renda ajudem no combate
às dificuldades emergenciais
causadas pela pandemia.
“Num momento de pandemia,

em que todos sofrem também
do ponto de vista econômico,
o Governo de SP amplia os
seus programas sociais e os
unifica através do Bolsa do
Povo. Nós estamos ampliando os valores investidos nos
programas sociais para R$ 1
bilhão já em 2021”, pontuou
Vice-Governador Rodrigo

Garcia.
O Bolsa do Povo vai reunir
programas sociais estaduais
já existentes, abrangendo
sete eixos diferentes. São
eles: Bolsa Trabalho (Emprego), Bolsa Renda Cidadã
(Assistência Social), Bolsa
Aluguel Social (Habitação),

Um dos carros-chefes do
Bolsa do Povo é a contratação de 20 mil pais e mães de
alunos das escolas públicas
para trabalhar em jornadas
de até quatro horas diárias,
junto com capacitação, e uma
remuneração de R$ 500/mês
dentro do sistema de ensino
estadual. O objetivo é criar
oportunidade de trabalho e
renda com envolvimento da
comunidade na manutenção
e administração das escolas.

Com a aprovação do Bolsa
do Povo, o Governo de SP
irá ainda ampliar os valores
dos benefícios atuais de dois
programas já existentes, passando de R$ 80 para R$ 100.
O aumento será para o Ação
Jovem, voltado para estudantes de 15 a 24 anos para que
permaneçam nos estudos, e
o Renda Cidadã que atende
pessoas de baixa renda.
Ações futuras
O Bolsa do Povo terá a gestão unificada na Secretaria de
Governo. O Governo estuda
a ampliação de outros valores e criação de novas ações
que atendam as demandas
emergenciais da população
de baixa renda.

UNNA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema - 11 2626.0606 / 11 99910. 7781
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2021

CONTRA A GRIPE

A PARTIR DE
INÍCIO
DE
PRIMEIRA
ETAPA
ABRIL
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SEGUNDA-FEIRA

PODEM SER VACINADOS:
CRIANÇAS DE SEIS MESES A
5 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

GESTANTES
E PUÉRPERAS

TRABALHADORES DA SAÚDE
RECEBERÃO A VACINA
NO PRÓPRIO LOCAL DE TRABALHO.

NÃO SERÁ NECESSÁRIO CADASTRO

HORÁRIO: 7h30 às 16h30
Nas unidades de saúde do município
CENTRO DE ESPECIALIDADES
DE SAÚDE E APOIO À
POPULAÇÃO (CESAP):
RUA VICENTE DE PAULA, 110,
CENTRO

UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE JARDIM DULCE:
RUA PADRE MANOEL
DA NÓBREGA, 35

LEVE: DOCUMENTO PESSOAL,
CARTEIRA DE VACINAÇÃO
E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.

UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE DO LAMBARI:
AV. FRANCISCA
LERÁRIO, 955

