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Guararema: Dia D da Vacinação Contra a Covid-19 hoje 
(22/05),  promovido pela Secretar ia de Saúde 

Além da Central de Vacinação, Secretaria disponibilizará, neste sábado (22/05), um posto de imunização no estacionamento do Pau D’Alho. Vacinação ocorrerá exclusivamente mediante agendamento

A Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, promove, neste sábado 
(22/05), o Dia D da Vacinação 
Contra a Covid-19 para intensi-
ficar a imunização no município.
 Serão agendados e vacinados 
pessoas com comorbidades de 50 
a 59 anos (primeira dose) e ido-
sos acima de 60 anos (primeira 
dose). A ação foi viabilizada após 
solicitação da Prefeitura de Guara-
rema para o recebimento de novas 
doses. O pedido do município foi 

atendido parcialmente, e as doses 
chegarão ontem (21/05).
 A ação planejada e viabilizada 
pela Pasta municipal irá contar, 
além da estrutura da Cevac, 
onde será mantido o esquema 
de vacinação, com um posto de 
vacinação no estacionamento do 
Pau D’Alho (Recanto do Améri-
co), com atendimento no siste-
ma drive-thru e para pedestres 
agendados.
 Todas as pessoas serão vaci-

nadas mediante agendamento. 
Além da comunicação rotineira 
sobre o agendamento - pelo Va-
cina.Digital, disponível no site 
da Prefeitura (guararema.sp.gov.
br) – a Secretaria Municipal de 
Saúde irá contatar os agendados 
via telefone.
 O link do Vacina.Digital está dis-
ponível no site da Prefeitura de 
Guararema (guararema.sp.gov.
br) no banner da página inicial 
e no link “Cadastramento para 
Vacinação da Covid-19”.

Prefeito Zé em busca de investimentos para Guararema

 “Nosso intuito é avançar na va-
cinação contra a Covid-19, para 
isso conseguimos implementar 
a estrutura de vacinação do Pau 
D’alho, por conta do recebimen-
to de doses solicitadas.”, explica 
a secretária municipal de Saúde, 
Adriana Martins. “Para isso, con-
seguimos estruturar e implemen-
tar o posto de vacinação no Pau 
D’Alho que, junto à Cevac, vai ser 
fundamental para nosso objetivo 
de imunizar a maior quantidade 

possível de pessoas agendadas”, 
completa a titular da Pasta.
 Guararema atingiu nesta quar-
ta-feira (19/05) a marca de 9.702 
doses aplicadas. Até a data, 3.168 
pessoas já receberam as duas 
doses do imunizante e 6.354 a 
primeira dose.
 Posto de Vacinação no Pau D’Alho
O posto de vacinação instala-
do no estacionamento do Pau 
D’Alho funcionará das 9 às 15 
horas e contará com apoio da 

Polícia Militar – que auxiliará o 
transporte das doses e garantirá 
a segurança do local – e o apoio 
logístico da equipe de Trânsito da 
Prefeitura de Guararema para 
regulação da entrada e saída 
de carros.
 Haverá ainda controladores de 
acessos organizando as filas de 
pedestres e carros, para que seja 
respeitado o distanciamento 
social entre os agendados que 
aguardam a imunização.

O prefeito de Guararema 
José Luiz Eroles Freire 
(Zé), não tem medido 
esforços em busca de 
investimentos para Gua-
rarema. No decorrer 
desta semana,  esteve 
com o secretário execu-
tivo de Desenvolvimento 
Regional, Rubens Cury e 
com o Deputado Estadu-
al André do Prado, para 
apresentar uma série de 

demandas da cidade. 
Na ocasião, Zé Luiz pe-
diu um investimentos 
para serem aplicados 
nas áreas da saúde, 
cultura e assistência 
social com objetivo de 
melhorar o atendimento 
à população. 
“Guararema é prioridade 
sempre no meu manda-
to e do deputado federal 
Marcio Alvino”.
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MUSCULAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA: CERTO OU ERRADO?

 Quando o adolescente pede aos-
pais a permissão para frequentar 
uma academia ou a sala de ginás-
tica do condomínio, é comum os 
responsáveis negarem o pedido 
– mesmo que isso lhes custe ou-
vir reclamações do rebento. Para 
pais e mães, o (a) jovem deve ficar 
longe dos aparelhos de malhação 
até “crescer um pouco mais”. O 
problema é que ainda se associa 
a musculação na adolescência a 
um corpo bombado e despropor-
cional, havendo uma preferência 
que os filhos pratiquem outros 

esportes como futebol, natação, 
vôlei, judô, ginástica olímpica, etc. 
O que muitos não sabem é que não 
existe problema algum em liberar a 
academia para os filhos adolescen-
tes – a atividade ajuda, inclusive, a 
evitar lesões causadas em outros 
esportes. Há casos por exemplo, 
de jovens que apresentam pro-
blemas musculares e ósseos em 
determinadas regiões provocados 
pelo impacto de atividades consi-
deradas inofensivas como futebol, 
bicicleta e skate. Nesses casos, a 
musculação pode ser uma aliada, 
um treinamento complementar 
para fortalecer o corpo e deixa-lo 
preparado para enfrentar outras 
modalidades. É curioso alguns pais 
acharem que a musculação vai exi-
gir muito do adolescente quando 
outras modalidades esportivas 
impõem sessões de treinamento 
muito mais extenuantes. Ainda en-

tre as dúvidas recorrentes estão a 
indicação da atividade para corpos 
em desenvolvimento, o risco de 
lesões e o polêmico uso de suple-
mentos alimentares. Pontos impor-
tantes:  hoje sabe-se que a mus-
culação, assim como as atividades 
aeróbicas, é benéfica para acabar 
com o sedentarismo, fortalecer a 
densidade óssea, melhorar a au-
toestima e estimular um estilo de 
vida mais saudável. Por outro lado, 
como não tem a musculatura ple-
namente desenvolvida, o adoles-
cente não pode realizar a mesma 
intensidade de exercícios de um 
adulto. Por isso, é fundamental que 
o jovem procure uma academia 
com boa estrutura e profissionais 
de educação física competentes 
para supervisão. Exercícios feitos 
de maneira errada podem gerar 
lesões musculares e ortopédicas. 

O treino para adolescentes deve 
ser variado e gradativo e a carga 
deve ser bem mais amena do que 
a de um adulto. O ideal é mesclar 
exercícios tradicionais de força com 
movimentos mais funcionais, que 
estimulem outras capacidades físi-
cas, como velocidade, flexibilidade 
e potência. Desde que não cause 
lesões nas regiões de expansão 
dos ossos, a musculação não in-
terfere no crescimento do jovem. O 
problema ocorre quando a malha-
ção é realizada em excesso e sem 

que o jovem tenha atingido o grau 
de maturidade física ideal. Nesses 
casos, a musculação pode gerar 
lesões no disco epifisário, respon-
sável pelo crescimento dos ossos, 
mas isso é muito raro de acontecer. 
Exercícios com pesos aplicados 
de forma orientada e racional não 
são proibidos para jovens e não 
comprometem seu crescimento. E 
por último e não menos importante, 
adolescente saudável e que se ali-
menta bem não tem necessidade 
de suplementação alimentar que 

só é indicada em casos específicos 
para jovens que têm prática espor-
tiva intensa e/ou quando há alguma 
deficiência na dieta. O adolescen-
te deve passar por uma consulta 
com um nutricionista para calcular 
a dose e o tipo de complementa-
ção. O mesmo vale para os suple-
mentos proteicos contraindicados 
para menores de 14 anos e que 
precisam ser tomados em quanti-
dades adequadas, sob o risco de 
comprometer o funcionamento dos 
rins e do intestino.

José Marcos Educador 
Físico 
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Educação de Guararema da início à formação Estudos 
de Outono com profissionais da Rede Municipal
Em 3 de maio, a Pasta começou a formação com objetivo de manter a cultura de estudos e desenvolvimento contínuo dos profissionais da Educação
A Secretaria Municipal 
de Educação iniciou 
mais uma importante jor-
nada de aprendizado e 
conhecimento junto aos 
profissionais da Educa-
ção. Desde 3 de maio, a 
Pasta iniciou os Estudos 
de Outono, uma forma-
ção em serviço, com ob-
jetivo central de manter 
uma cultura de estudos 
e desenvolvimento con-
tínuo dos profissionais 
da Educação.
Cultura esta, que há 
muito vem sendo forta-
lecida pela constância 
na oferta de oportunida-
des de aperfeiçoamento 
e crescimento para os 
colaboradores que atu-
am direta ou indireta-
mente com as crianças 
da Rede Municipal de 
Ensino.
Com empenho e cons-
ciência de que cada 
membro da equipe é 
essencial na construção 
de uma comunidade es-
colar engajada e apta 
para busca da qualida-
de no atendimento das 
crianças, os gestores, 
principais atores da 
formação, são respon-
sáveis pela condução 
dos encontros e reflexão 
sobre os temas.

“A formação Estudos 
de Outono faz parte da 
cultura que sempre bus-
camos e implementamos 
na Educação: a do aper-
feiçoamento contínuo 
dos nossos profissionais. 
Com este espírito, segui-
mos firmes na busca do 
conhecimento e da ação 
para contribuir com uma 
sociedade cada vez me-
lhor”, explica a secretária 
municipal de Educação, 
Clara Assumpção Eroles.
Entre os assuntos que 
permeiam a primeira 
temporada dos Estu-
dos está a jornada “O 
Começo da Vida”, um 
encontro matinal diário 
no qual todos são convi-
dados a refletir sobre a 
importância do seu papel 
no ambiente escolar e a 
conhecerem as fases, 
características e curiosi-
dades que circundam o 
desenvolvimento huma-
no em cada etapa da 
infância.
Outro tema, o “Reality 
Show: Supermerendei-
ras”, direcionado aos au-
xiliares de alimentação 
escolar, desencadeia 
uma reflexão sobre ha-
bilidades indispensáveis 
como: organização, equi-
líbrio emocional, foco e 

relacionamento interpes-
soal.
A agenda prevê ainda, 
uma palestra presen-
cial intitulada “Crenças 
e Transformação” com 
o intuito de fornecer fer-
ramentas para romper 
com crenças limitantes 
e explorar os potenciais 
transformadores que há 
em cada um.
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES -As influências benéficas atingirão você neste dia, quando então, receberá surpresas 
agradáveis, ouvirá boas notícias e até confissões que poderão ajudá-lo no futuro. Cuidado 
com os inimigos ocultos.

TOURO - Período positivo para lidar com assuntos psicológicos, emocionais 
e para compreender os aspectos mais profundos de sua mente. Você poderá 
desenvolver todo tipo de atividades a esse respeito. Possibilidade de momentos 
importantes na vida íntima.

GÊMEOS -Surgimento de pequenas dificuldades práticas e materiais com relação 
à pessoa amada, particularmente no convívio cotidiano, o que poderá arrefecer 
o ardor dos sentimentos. No ambiente de trabalho, novas oportunidades surgirão 
para melhorar sua situação.

CÂNCER -Os excessos de prazer, de bebidas alcoólicas, alimentos gordurosos e 
as questões extraconjugais poderão complicar física e moralmente neste dia. Não 
saia da rotina, fale pouco e escute mais.

LEÃO - Perigos de inflações em vários setores. Tome muito cuidado para que seu 
crédito e moral permaneçam elevados. Contudo, o fluxo denota sucesso em pesquisas 
e na medicina. Passeios inesperados poderão ser muito proveitosos.

VIRGEM-O período lhe favorecerá nos estudos. Por outro lado, deverá evitar aciden-
tes, os negócios arriscados, não crer em falsas notícias e boatos maldosos. Cuide da 
saúde. As atividades manuais podem ser a melhor forma de você entrar em contato 
com suas emoções.

LIBRA - Momento em que terá muita paz íntima e que deverá colaborar decisiva-
mente na solução de seus problemas financeiros e profissionais. A vida amorosa trará 
satisfação. Melhora da saúde. Prepare-se para viver experiências mais profundas.

ESCORPIÃO -Dia em que receberá benefícios inesperados conseguirá atrair a 
simpatia dos outros e será muito feliz, em sua vida familiar, amorosa e bem sucedido, 
profissional e financeiramente. Contatos pessoais propícios.

SAGITÁRIO - Ainda hoje, novas perspectivas de êxito vão abrir-se para você. Evite 
desgastar-se, aborrecer-se ou irritar-se por questões de pequena monta. Não des-
cuide da saúde. Acidentes podem acontecer se você abusar. Portanto, previna-se.

CAPRICÓRNIO - Os estudos elevados e a vida cultural estarão favorecidos, assim 
como o contato com o estrangeiro. Haverá continuidade no seu sucesso profissional. 
Você deverá agir no sentido de consolidar conquistas feitas nos períodos anteriores.

PEIXES -Muito bom fluxo astral as transações relacionadas com terras, proprieda-
des, mudanças e a compra e venda de metais, joias e pedras preciosas. Contudo 
não descuide de seus familiares e seja mais arrojado.

AQUÁRIO - Negativo fluxo astral para mudanças de emprego, atividades ou resi-
dência. Tendência à depressão psíquica. Controle-se em todos os sentidos e cuide 
de sua saúde. A badalação deve continuar neste período.

                                       Para o dia 23 de Maio de 2021

Escritório Síntese 
Contabilidade 

Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, 

Dep. pessoal, Imposto de Renda, diversos serviços de Es-

critório, e conta com uma equipe excelente de profissionais 

pronta para assessorar a sua Empresa. 

Faça uma visita e conprove! . Rua Barão de Jaceguai, 627 - 

Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200

Solução

2
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Vacinação infantil
Três mães estão na fila de um posto de saúde 
para vacinar seus filhos. Cada criança irá tomar 
uma vacina diferente. Considerando as dicas, 

descubra o nome de cada cri- 
ança que será vacinada, que 

vacina irá tomar e o brin-
quedo que cada uma está 
levando consigo.
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1.  Vinícius está 
levando seu 
ursinho de pelúcia.

2.  Gustavo irá tomar 
a vacina contra a 
poliomielite.

3.  A criança que está 
levando o carrinho 
irá tomar a vacina 
tríplice viral (que 
protege contra  
sarampo, caxumba 
e rubéola).
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#GUARAREMACONTRACOVID19

SE VOCÊ JÁ
ESTÁ AGENDADO
E FAZ PARTE DE UM DESTES
GRUPOS PRIORITÁRIOS:

IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS

PESSOAS COM COMORBIDADES
DE 50 A 59 ANOS

HOJE, 22/05, É O SEU 
DIA D DE VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19

DIA
DA VACINAÇÃO

D
CONTRA A COVID-19

A Prefeitura de Guararema cobrou e conseguiu mais doses para 
reforçar a vacinação contra a Covid-19. MAS  ATENÇÃO: SÓ SERÃO 
IMUNIZADAS AS PESSOAS QUE JÁ ESTÃO AGENDADAS. O 
AGENDAMENTO PODE SER CONSULTADO NO SITE DA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

SERÃO DOIS LOCAIS DE APLICAÇÃO PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO:

CENTRAL DE VACINAÇÃO CORONAVÍRUS
Rua Dr. Armindo, 567, no Bairro Nogueira,
das 8h às 20h

ESTACIONAMENTO DO PAU D’ALHO
(Recanto do Américo)
Centro, das 9h às 15h

Comitê Administrativo Extraordinário Municipal Covid-19 define retorno gradual das 
aulas presenciais e abertura de praças, parques e áreas de lazer em Guararema
Decisões foram discutidas e validadas pelo Comitê na última quinta-feira (20/05). Retorno das aulas será opcional aos pais.
A Prefeitura de Guararema 
liberou o retorno gradual das 
aulas presenciais em todas as 
Redes de Ensino - Municipal, 
Estadual e Privada - e deci-
diu pela abertura de praças, 
parques e pontos turísticos 
do município.
As decisões foram discutidas 
e validadas pelo Comitê Admi-
nistrativo Extraordinário Muni-
cipal Covid-19, que se reuniu 
na última quinta-feira (20/05). 
A Secretaria Municipal de Edu-
cação definiu, junto ao Comitê 
e ao Conselho Municipal de 
Educação, que o retorno das 
aulas será opcional aos pais.
A volta dos alunos do Ensino 
Fundamental II (do 6º ao 9º 
ano) e Ensino Médio de todas 
as Redes está autorizada a 
partir desta terça-feira (25/05), 
com a ocupação de até 35% 
da capacidade das escolas 
por dia, em seus respectivos 
turnos, manhã, tarde e noite. 
Já as aulas presenciais da 
Educação Infantil (Pré-Es-

cola) e Ensino Fundamental I 
(do 1º ao 5º ano) poderão ser 
retomadas a partir do dia 1º de 
junho, observando o mesmo 
limite de 35%.
Na Rede Municipal, o retor-
no vai considerar a estrutura 
física das escolas, para que 
haja a garantia do distancia-
mento social e o revezamento 
das aulas presenciais, com 
cronograma já definido pela 
Secretaria.
Durante a reunião, a Secre-
tária de Educação, Clara 
Assumpção Eroles Freire 
Nunes,relembrou que todas 
as escolas da Rede Municipal 
seguem, além das diretrizes 
do Plano São Paulo, um ri-
goroso guia de orientações 
gerais, que também foi distri-
buído aos pais, para a volta às 
aulas presenciais em tempos 
de pandemia.
As aulas presenciais retorna-
rão de forma gradual e com-
patível com a nossa realidade. 
Optamos, como em janeiro de 

2021, pelo ensino híbrido, no 
qual serão intercalados os pe-
ríodos de aula presencial com 
a continuidade do ensino em 
casa, com o objetivo de man-
ter a segurança de alunos, 
professores e funcionários. 
Para os que assim optarem, 
prosseguirão no ensino re-
moto”, destaca a Secretária 
de Educação.
O Comitê Administrativo Ex-
traordinário Municipal Co-
vid-19 também decidiu pela 
abertura dos parques, praças 
e pontos turísticos da cida-
de, a partir de segunda-feira 
(24/05). Para que a retoma-
da ocorra de forma segura 
do ponto de vista sanitário, 
a fiscalização será mantida 
para impedir aglomerações e 
orientar sobre o uso contínuo 
de máscaras.
“Mesmo com a flexibiliza-
ção, é muito importante que 
as pessoas sigam as regras 
sanitárias para uma retoma-
da segura, sem aglomeração, 

com distanciamento social e 
saindo de casa somente se 
necessário. Estamos evoluin-
do, mas ainda estamos em 
um momento delicado da pan-
demia, e para superar esse 
cenário, precisamos da cola-
boração de todos”, destaca o 
prefeito Zé.  
Plano São Paulo
Guararema também aderiu 
à flexibilização do Plano São 
Paulo definida pelo Governo 
do Estado. A Fase de Transi-
ção, que permite o funciona-
mento de estabelecimentos 
até as 21 horas, será prorro-
gada até 31 de maio, mas terá 
aumento da recomendação 
de capacidade máxima, de 
30% para 40%, a partir desta 
segunda-feira (24/05). 
Essa ampliação valerá para 
todos os setores comerciais, 
atividades religiosas, serviços 
em geral, restaurantes, salões 
de beleza, atividades cultu-
rais, eventos sociais culturais 
e academias.

Foto: Vitoria Mikaelli

Foto: divulgação
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Colunista Social

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

Colunista Social 

Satomi Yamamoto (01/05).
Miranéa de Oliveira dos Santos (01/05).

Marlene Maciel (01/05).

Therezinha Ferraz dos Santos (01/05).
Heilyn Alves Gomes (03/05).

Simone Bueno Geraldo (04/05).

 Etanis Benítez Moreno (06/05). Dr. Márcio Gonçalves da Silva (06/05). Kátia Santiago (08/05).

Fazer aniversário não é f icar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem vivido. Fazer aniversário é uma dádi-
va, é simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes (primeira quinzena do mês de 
maio) desejamos que o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale e jamais perca a esperança. Que Deus continue 
abençoando imensamente sua vida mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns!
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Carol Oliveira Pereira (10/05).
Guiomar de Souza Mello Pereira (12/05). Alexandre Paglia (12/05).

Patrícia Pieri (13/05). Luíza Leme de Almeida  (13/05). Edgar Brito (13/05).

Fernando Junior (14/05). Robson Pinto de Moraes (14/05). Léia Marques Pedro (15/05).
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Rua 23 de Maio, 398 - Guararema - 11 2626.0606 / 11 99910. 7781

 UNNA EXCELÊNCIA EM SAÚDE 

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 profis-
sionais 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

Câmara Municipal retoma atendimento 
presencial mantendo protocolos sanitários
A Câmara Municipal de 
Guararema retomou no 
dia 17/05/21 o atendimen-
to presencial ao público, 
permanecendo os demais 
canais de comunicação 
como o telefônico e apli-
cativos, priorizando os 
atendimentos à distância.
Assim, as Sessões Legis-
lativas e reuniões presen-
ciais no âmbito da Câmara 
Municipal de Guararema 
serão abertas ao público, 
obedecendo aos protoco-
los sanitários, continuan-

do ainda, as transmissões 
ao vivo pelo site oficial da 
Câmara Municipal para 
que a população possa 
acompanhar de casa.
Em atendimento aos 
protocolos da Organiza-
ção Mundial da Saúde, 
os munícipes poderão 
acompanhar as Sessões 
e reuniões porém, em 
caso de necessidade, 
será limitada a quantida-
de de pessoas presentes 
nas mesmas.
As medidas determinadas 

no combate, contenção e 
prevenção à propagação 
do COVID-19 (Novo Co-
ronavírus) permanecem.
Horário de atendimento: 
segunda a sexta-feira das 
8 às 12 horas e das 13 às 
17 horas.
Telefone: (11) 4693-1114 
ou (11) 4693-1153
E.mail: camara@cmgua-
rarema.sp.gov.br
Fonte: Câmara Municipal 
de Guararema 
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CONDEMAT firma parceria com Butantan e região terá 
uso do plasma convalescente no tratamento da Covid-19
Alto Tietê será a primeira área dentro da Região Metropolitana a utilizar a terapia alternativa, que já é aplicada com sucesso em Araraquara e Santos

O CONDEMAT – Con-
sórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios 
do Alto Tietê é o primei-
ro consórcio público a 
firmar parceria com o 
Instituto Butantan para 
adesão ao tratamento 
de transfusão de plasma 
convalescente para pa-
cientes em estágio inicial 
da Covid-19.  A iniciativa, 
inédita na Região Metro-
politana de São Paulo, já 
é aplicada nas cidades 
de Araraquara e Santos, 
com resultados positivos 
principalmente na redu-
ção das taxas de inter-
nação em UTI.
Com a efetivação da par-
ceria, o Instituto Butantan 
irá auxiliar os municípios 
na gestão da logística para 
coleta, armazenagem, 
distribuição e utilização 
do plasma convalescen-
te. Após isso, a intenção 
é que os municípios se 
tornem autossuficientes e 
passem a receber doação 
de plasma por meio dos 
hemocentros existentes 
na Região.
O plasma, que é a par-
te líquida do sangue, é 
retirado de voluntários 
já curados da Covid-19 
e aplicado no paciente 
infectado. Os anticorpos 
presentes no plasma 
auxiliam o organismo 
infectado a se defender 
da doença, até que o or-
ganismo afetado tenha 
tempo de reagir e montar 
a sua resposta imune e, 
com isso, evitar compli-
cações da doença.
O presidente do CONDE-
MAT, Rodrigo Ashiuchi, 
falou sobre os benefícios 
que a parceria pode tra-
zer no enfrentamento da 
doença na região. “É uma 
parceria inédita e muito 
promissora na nossa luta 
contra o Coronavírus. 
Temos todo o respaldo 
e segurança do Instituto 
Butantan e da Sociedade 

Brasileira de Hematolo-
gia para utilizarmos mais 
esta medida para salvar 
vidas”, disse.
De acordo com a coorde-
nadora da Câmara Téc-
nica de Saúde, Adriana 
Martins, o tratamento 
é mais uma alternativa 
no combate à doença. 
“Diante do cenário atual, 
com os índices da doen-
ça em alta e o sistema de 

saúde sobrecarregado, 
esta é uma alternativa 
terapêutica para que o 
paciente, ainda no início 
de sintomas, não tenha 
o quadro agravado e não 
necessite de atendimen-
to hospitalar”, disse.
A coordenadora reforçou 
ainda que a transfusão 
do plasma convalescente 
não substitui outros trata-
mentos. “Esta alternativa 

não substitui a vacina e 
demais recomendações 
médicas e sanitárias, 
mas vem como uma nova 
possibilidade já com re-
sultados positivos”, com-
pletou. De acordo com 
os critérios técnicos, o 
tratamento é indicado 
para pacientes idosos 
que têm a partir de 60 
anos de idade e com 
comorbidades (diabetes 

mellitus, hipertensão 
arterial, coronariopatia 
e obesidade). A condi-
ção essencial é que o 
paciente esteja entre o 
primeiro e o terceiro dia 
de sintomas.
A partir da efetivação 
da parceria com o Bu-
tantan, o CONDEMAT 
entra agora na fase de 
implantação do uso da 
terapia alternativa, com 

a estruturação do mo-
delo de funcionamento, 
identificação das cidades 
que terão a iniciativa e a 
interligação das redes 
de banco de sangue. A 
expectativa é de que em 
poucos dias o Alto Tietê 
tenha as primeiras cida-
des já em uso da terapia 
do plasma convalescente.
Fonte: Condemat Alto Tietê
Mara Flores/ Monalisa Ventura 
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SAT oferece 33 vagas de emprego em Guararema 
Serviço de Atendimento ao Trabalhador está mediando 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 33 oportuni-
dades profissionais com dife-
rentes graus de escolaridade.
 As vagas que exigem apenas 
Ensino Fundamental comple-
to são para casal de caseiros 
(duas vagas), trabalhador ru-
ral (duas vagas),meio oficial 
de soldador, faxineira, aju-
dante geral e uma vaga para 
ajudante geral (manutenção).
 Já as vagas com exigência 
de Ensino Médio completo 
são para balconista, ser-
ralheiro montador, auxiliar 
montagem de máquinas, aju-
dante de cozinha, pizzaiolo, 
programador, controlador de 
acesso, apontador, vendedor, 
cuidador de animais, pintor, 
vigilante, web design, caseiro 
(casal), ajudante de produção, 
pintor, recepcionista/auxiliar 

administrativo (também cur-
sando superior). Para quem 
já é formado no Ensino Téc-
nico, existe uma vaga  para 
eletromecânica.
Para quem possui Ensino 
Superior completo, existe 
uma vaga para auxiliar de 
controle de qualidade. As 
vagas para desenvolvedor 
full stack, assistente adminis-
trativo (duas vagas) podem 
ser preenchidas por pessoas 
que já completaram o curso 
ou ainda estão cursando a o 
ensino superior.
Em razão da pandemia da 
Covid-19, os candidatos de-
vem se candidatar às vagas 
pelos telefones 4693-1717 e 
4693-1432. Para quem ainda 
não possui cadastro ou está 
desatualizado pode compa-
recer presencialmente até o 
SAT ou acessar o link Serviço 
de Atendimento ao Trabalha-
dor (SAT), no site da Prefeitu-
ra de Guararema (guararema.
sp.gov.br).
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Grupo Shibata inaugura novo 
Hipermercado em Pindamonhangaba
A loja será no Centro da cidade e gerará mais de 220 empregos diretos
O Grupo Shibata inaugurou 
esta semana a 27ª unidade 
da Rede em Pindamonhan-
gaba, desta vez no Centro 
da cidade. O novo hipermer-
cado foi projetado para ter 
dois pavimentos, sendo que 
a loja será no piso superior. 
No piso térreo, será o esta-
cionamento coberto e área 
para atendimento do Clique 
e Retire (https://cliqueeretire.
shibata.com.br/).

O Hipermercado contará com 
460 vagas de estacionamen-
to, 25 check-outs, 3.700 m² de 
área de vendas climatizada 
com um design moderno e 
uma nova comunicação visu-
al, além de um mix de mais 
de 30 mil itens que é um dos 
diferenciais do Grupo.
Destacamos os setores de 
bazar, adega com mais de SHIBATA SUPERMERCADOS - Mogi das Cruzes

500 rótulos e sistema “store 
in store” (loja dentro de loja) 
como DAISO Japan by Shi-
bata (loja de utilidades japo-
nesas em geral) e Loja Swift.
O empreendimento vai ter um 
mall de 20 lojistas de diver-
sas categorias como alimen-
tação (McDonald´s, Chef da 
Empada, Açaiteria, Go Juice 
e Pão de Queijo), serviços 
(lotérica, salão de beleza e 
estética feminina, barbearia 
com salão kids e chaveiro) e 
lojas em geral (drogaria, pet 
shop, produtos naturais, ótica 
e acessórios para celular).
“Pindamonhangaba sempre 
foi prioridade para nossa ex-
pansão. Planejamos ter uma 
terceira unidade na cidade 
no Distrito de Moreira César. 
É um município com o qual 
o Grupo mantém uma ótima 
parceria e estamos felizes em 

fazer parte do progresso de 
Pinda através da geração de 
empregos e renda. Estamos 
entregando uma loja moder-
na com preços competitivos 
e principalmente focada em 
uma boa experiência de com-
pras para os nossos clientes”, 
avaliou o diretor de Opera-
ções do Grupo, Fernando 
Shibata.
 
Sobre o Grupo Shibata
A Rede de Supermercados 
conta com 27 lojas em 15 ci-
dades nas regiões do Litoral 
Norte, Vale do Paraíba, Alto 
Tietê e Zona Leste de São 
Paulo. Além do ramo de super-
mercados, o Grupo também 
atua no segmento de Home 
Decor Shibata Casa & Pre-
sentes, com cinco unidades 
de lojas físicas e e-commerce.
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