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Fundo Social lança a campanha Aqueça
Corações – Inverno Solidário 2021
O Fundo Social de Solidariedade de Guararema administrado pela Presidente
Carmen Rosana de Moura
Santos Pieruccetti, de olho
na chegada das temperaturas mais frias, junto à Prefeitura de Guararema, lançou
com sucesso no dia 11/06, a
campanha do agasalho com
o tema Aqueça CoraçõesInverno Solidário 2021, para
arrecadação de cobertores
novos que serão destinados
às famílias em situação de
vulnerabilidade social.
As doações podem ser feitas
na sede do Fundo Social (rua
Dona Laurinda, 193 - Centro),
no Paço Municipal (rua Coronel Ramalho, 35 – Centro)
e nos diversos postos de arrecadação distribuídos pela
cidade. A relação completa
dos pontos de arrecadação
está disponível no site da administração municipal (guararema.sp.gov.br).
“Com a chegada das tem-

peraturas mais baixas, a
campanha Inverno Solidário
2021 se faz necessária para
auxiliar a população em situação de vulnerabilidade
a enfrentar os períodos de
frio”, explica a presidente do
Fundo Social de Solidariedade, Carmen Rosana. “Nosso
objetivo é que a população
de Guararema contribua com
a campanha com cobertores
novos, para que estes sejam
distribuídos para quem mais
precisa”, pontua.

Supermercado Monteiro –
Rua Capitão Alberto Weissohn, 131 – Centro

A Campanha Inverno Solidário 2021 receberá cobertores
até o final de agosto. Vale
destacar que é necessário
que os cobertores sejam novos, também como forma de
prevenção da Covid-19.
Postos de Arrecadação

Condomínio Ponte da Pedra Rua Walter Ancilloti - Fazenda
Paião

Fundo Social de Solidariedade - Rua Dona Laurinda,
193 - Centro
Paço Municipal - Praça Cel.
Brasílio Fonseca, 35 – Centro

Supermercado Mago - Rua
Dona Laurinda, 449 - Centro
IOM Instituto Odontológico
- Rua Prof. Raul Brasil, 66 Centro
Condomínio Alpes de Guararema - Estrada Municipal
Dr. Hércules Campagnoli, km
3 - Fazenda Paião

Farmácia Drogarema - Unidade 03 - Rua Dona Laurinda,
363
Farmácia Ultrafarma - Rua
19 de Setembro, 14 - Centro
Farmácia Mais Saúde Pharma - Rua Dona Laurinda, 40
- Centro, Guararema

Carmen Rosana de Moura Santos Pieruccetti, presidente do Fundo Social de
Solidariedade de Guararema
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >

IRISINA x ATIVIDADE FISICA x COVID 19

José Marcos Educador
Produzido pelos músculos durante
a prática de atividades físicas, a
irisina pode alterar a expressão de
genes codificadores de proteínas
que o vírus usa para entrar nas células humanas. A atividade física,
praticada de forma sistemática, regular e orientada por profissionais
de Educação Física, é entendida
mundialmente como determinante e condicionante da saúde. No
contexto da pandemia, ela se faz
ainda mais essencial por estimular
o sistema imunológico, aumentar
a resistência orgânica e reduzir o
estresse e a ansiedade. Um estudo

brasileiro foi além ao levantar mais
uma evidência que pode reforçar
a importância do exercício físico.
Divulgado no mês de julho/2020,
um estudo desenvolvido pela
Universidade Estadual Paulista
(Unesp), sugere que o hormônio
irisina, liberado pelos músculos
durante a prática de atividades
físicas, pode ter efeito terapêutico
em casos de Covid-19. A pesquisa
foi feita com testes em laboratório,
em uma linhagem de células adiposas (gordura corporal), sendo
observado que a substância tem
efeito modulador em genes associados à maior replicação do vírus
no corpo humano. De acordo com
a pesquisadora da Faculdade de
Medicina da Unesp, em Botucatu
(SP), Miriane de Oliveira, o resultado do estudo representa uma
sinalização positiva para a busca

por novos tratamentos, embora
ainda sejam dados preliminares.
O artigo foi publicado na revista
Molecular and Cellular Endocrinology, descrevendo dados gerados
no estudo de pós-doutorado da
Dra. Miriane, que analisou a ação
da irisina e de hormônios tireoidianos em adipócitos. O trabalho
contou com apoio da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp). Por meio
de técnicas de sequenciamento,
os pesquisadores identificaram
14.857 genes expressos em uma
linhagem de adipócitos subcutâneos. Ao tratar as células com irisina,
observaram que a expressão de
vários genes foi alterada. Então decidiram investigar possíveis efeitos
da irisina em genes relacionados
à replicação do novo coronavírus.
A partir do cruzamento de dados,

eles descobriram que o tratamento
com a irisina em células adiposas
diminuiu a expressão de genes
responsáveis por regular o gene
ACE2 – que é a porta de entrada
do vírus em células humanas. O
ACE2 codifica a proteína a que o
vírus precisa se ligar para invadir
células humanas. Outro dado positivo encontrado no estudo foi a
irisina ter triplicado os níveis de
transcrição do gene TRIB3, que é
responsável por diminuir a infecção e replicação de outros vírus. O
envelhecimento e o sedentarismo
diminuem a expressão de TRIB3

nos pulmões, o que pode explicar
a maior gravidade de casos de
covid nessas situações. Terceiro
aspecto importante está no achado de outros grupos de pesquisa
sobre o tecido adiposo aparentemente servir como repositório do
vírus. Isso ajuda a entender por
que indivíduos obesos têm maior
risco de desenvolver a forma grave
da Covid-19. Fora isso, indivíduos
obesos tendem a ter níveis menores de irisina, assim como maiores
quantidades da molécula receptora
do vírus [ACE2], quando compa-

rados a indivíduos não obesos. A
irisina é um hormônio normalmente
produzido de forma endógena durante o exercício físico contínuo. Ela
é conhecida principalmente pela
função de modificação metabólica
do tecido adiposo branco - que armazena lipídios, triglicerídeos, acumula gordura e pode vir a inflamar.
Esse processo favorece o gasto
de energia, tornando a irisina um
agente endógeno terapêutico para
doenças metabólicas, como a obesidade. Além disso, o hormônio tem
propriedades anti-inflamatórias.

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

Proposta prevê reembolso na conta
de luz em razão de tributo indevido
As tarifas englobam custos de geração, transmissão e
distribuição, além de PIS, Cofins, impostos e subsídios

O Projeto de Lei 1143/21,
do Senado, cria mecanismo
para redução das tarifas de
energia elétrica para o consumidor por meio da devolução de cobranças indevidas
na conta de luz. O texto está
em análise na Câmara dos
Deputados.
A proposta altera a Lei
9.427/96 para determinar que
a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) devolverá
valores recolhidos indevidamente por meio de descontos
na conta de luz. Isso valerá
no caso de alterações normativas e decisões administrativas ou judiciais que levem à
redução de tributos.
“Estamos buscando compensar os consumidores de energia elétrica que foram cobrados indevidamente pela União
nas contas de luz”, explicou

EXPEDIENTE
Dir etor Pr esidente: Joaquim da Silva Constantino.MTB:026239/SP
e-mail: quingma@hotmail.com / e-mail: fotog r afoquinzinho@gmail.com
As colunas e ar tigos assinados pelos cola bor ador es não r epr esentam
necessariamente a opinião do Jornal Gazeta de Guararema; são inteiramente
de r esponsabilidade de seus autor es. Fundação: 17 de Agosto de 2010Tir a gem: 5mil exemplar es - site: www.gazetade guar ar ema.com.br Jornal Semanal D i s t r i b u i ç ã o g r a t u i t a n o m u n i c í p i o d e G u a r a r e m a
Endereço: Rua 23 de Maio nº 337 - Guararema/SP Telefones: (11) 4693-4771 - (11) 4693- 5600 - Cel. (11) 97217- 0673

o autor do projeto, senador
Mecias de Jesus (Republicanos-RR).
Segundo a Aneel, as tarifas
são formadas pelos custos
(geração, transmissão e distribuição) mais PIS, Cofins,
impostos e subsídios.
Em janeiro, a agência abriu
consulta pública para a devolução de R$ 50,1 bilhões aos
consumidores, após decisões
da Justiça para a retirada do
ICMS da base de cálculo da
conta de luz.
Tramitação
O projeto será analisado pelas
comissões de Minas e Energia; de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e
de Cidadania. Depois seguirá
para o Plenário.
Edição – Natalia Doederlein
Fonte: Agência Câmara de
Notícias
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Vereadores indicam ao Prefeito Zé, a criação de
um “Parque para Cachorros” em nossa cidade

Os Vereadores Irineu
Claudio Leite, Sidnei
Santos Leal e Reinaldo Gaspar,(Alemão) no
Plenário da Câmara em
Sessão ordinária apresentaram em conjunto a
indicação de nº346/2021,
onde nos termos regimentais os Edis Indicam
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal José Luiz Eroles

Freire, providências do
Setor competente da Municipalidade no sentido
de ser criado em nossa
cidade um “Parque para
Cachorros”.
Em justificativa os vereadores citados acima
alegam que não é difícil encontrar um parque
para cachorros nos grandes centros urbanos, o

que só prova o quanto
esses animais se tornaram essenciais na nossa
vida . Felizmente, nos últimos anos, esses companheiros passaram a
ter mais espaço ainda na
sociedade, sendo cada
vez mais comum encontrarmos restaurantes,
shoppings e outros espaços públicos que não

restringem o acesso dos
animais . Deste modo, o
Parque dos Cachorros é
um local destinado especialmente a esses seres
tão especiais, onde eles
podem socializar, brincar
bastante, gastar energia
e, ainda, fazer novos
amigos de quatro patas.
O Parque dos Cachorros
é um local público e não

há restrição de raça ou
porte, desde que o animal esteja saudável e
reaja bem à companhia
de outros cães . O local
deverá ser especifico
para esta f inalidade,
com grades altas, portãozinho para controlar
a entrada e saída e sem
nenhuma rota de fuga.
Além de ter espaço su-

ficiente para os animais
correrem e sem obstáculos que possam machucá—los durante as
brincadeiras, tudo para
manter os animais em
perfeita segurança .
Autores: Vereador Irineu
Claudio Leite, Sidnei
Santos Leal e Reinaldo
Gaspar
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Horóscopo
Por: Omar Cardoso
Para o dia 06 de Junho de 2021

PROBLEMAS DE LÓGICA

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.

ÁRIES - Melhora sensível de saúde de condições gerais deverão se apresentar. A vida familiar
será bastante harmoniosa e as chances de sucesso pessoal, profissional e financeiro, deverão
surgir. Por outro lado, o período promete êxito em novas associações e no trabalho.
TOURO - Os fluídos astrais passarão agora a provocar sensações positivas e seu
relacionamento com as pessoas tende a melhorar. Haverá paz em todos os setores
de sua vida. Evite a falta de persistência e dê continuidade nos empreendimentos
que conseguirá bons resultados.
GÊMEOS - Pense no seu êxito e não dê importância a boatos e impressões negativas. Atravessa o melhor período material do ano. Poderá progredir muito através
do próprio esforço. Êxito nos estudos, pesquisas e exaltação psicológica.

SAGITÁRIO -Você terá vantajosas e reais oportunidades. Favorável às compras e
vendas lucrativas. O período da noite poderá ser aproveitado em recreação. Excelente
fluxo para o amor. Evite, porém assinar documentos que possam comprometê-lo.

Iná

Kátia

2. Uma das

mulheres levou
um par de tênis
brancos.

3. Joyce adquiriu
um calçado de
cor preta.

Joyce

Branco
Marrom
Preto

S
N
N
N
N
N
S
N

S N
N N N
N N N N
S
N
S N N
S N
S
N
N
N

Nome

Tipo de calçado

Cor

Iná

Sandália

Marrom

Joyce

Botas

Preto

Kátia

Tênis

Branco

Preto

Marrom

N
N
S
N
N
N
N
S

Branco

Tênis

ESCORPIÃO - Aprenda a ver as coisas como elas realmente são e livre-se dos
medos em favor de uma vida espiritual mais equilibrada. Aprimore sua capacidade
de liderança, servindo de exemplo para os demais.

sandálias de
salto alto.

Sandálias

LIBRA - Período propício para contato com amigos. Os assuntos de ordem espiritual,
intelectual, e amorosa estão beneficiados. Sucesso na profissão e destaque pessoal.
Forte tendência à especulação e muito sucesso nos negócios. Excelente ao amor.

1. Iná comprou

Cor

Botas

VIRGEM - - Grandes possibilidades de sucesso estão ao seu redor. Procure ser mais
amigo e cortês, a fim de ganhar dinheiro e conquistar simpatias. Possibilidades de ter
sua situação mudada para melhor a qualquer momento. Fase excelente.

Kátia e outras duas mulheres adoram calçados e
estão sempre comprando novos pares. Semana
passada, cada uma adquiriu um tipo diferente.
Considerando as dicas, descubra o nome de cada
mulher e o tipo e a cor do seu calçado.

Nome

LEÃO - - Agir com prudência e decisão, será a norma principal e válida para este
dia. Quaisquer dificuldades que possam surgir, serão facilmente contornadas. Conte
com os familiares. Faça poupança ou evite os gastos. Visite o lugar em que nasceu.

Tipo de
calçado

Mania de calçados

Cor

CÂNCER - Dedicar-se a rotina é o melhor que pode fazer neste dia. Pense nos
problemas como quem tenta solucionar um quebra-cabeça e encontrará a solução
adequada. Terá uma ideia feliz a respeito dos seus próprios assuntos.

7

CAPRICÓRNIO - - Influência astral benéfica para você. Terá ajuda dos amigos e
parentes, para elevar seu estado de espírito e de inteligência. Sua predisposição para
conhecer novas amizades estará exaltada e será bastante favorecido nos negócios.

Solução
Tênis

Kátia

Botas

Joyce

Sandálias

Iná

Tipo de calçado

Nome
Preto
Marrom
Branco
Kátia
Nome

Joyce
Iná

Branco
Preto
Marrom
Cor

S N
N N N
N N N N
S
N
S N N
S N
S
N
N
N

N
S
N
N
N
N
S
N

N
N
S
N
N
N
N
S
Botas

Cor

Sandálias
Tipo de
calçado

Tênis

Branco

Marrom

PEIXES -A sua promoção e elevação social, poderá ser efetivada por alguém conhecido. Cuide da saúde. Se dirigir, não abuse da velocidade. Não discuta com o
cônjuge se for casado.

Preto

AQUÁRIO - Hoje, procure desenvolver as suas atividades normais com maior
cuidado. Bom dia para se destacar intelectualmente. Seja dinâmico em suas atitudes, elimine a timidez e a indecisão. Evite exagerar nas palavras. Dê mais atenção
à sua família.

Cor

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, 627 Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200
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Espaços esportivos de Guararema são revitalizados
A previsão é que a Prefeitura de Guararema realize serviços de limpeza, zeladoria, pintura, em todos os espaços de práticas esportivas
A Prefeitura de Guararema, por
meio da Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Lazer, vem
promovendo a revitalização de diversos equipamentos esportivos
públicos da cidade. A ação faz parte do cronograma da Pasta, junto
à Secretaria Municipal de Obras,
Meio Ambiente, Planejamento e
Serviços Públicos.
A previsão é que todos os espaços
como: quadras esportivas, campos, estádios e ginásios recebam
serviços de limpeza, zeladoria,
pintura, troca de equipamentos,
entre outros.
O primeiro espaço a receber melhorias foi a quadra “Roberval
Henrique de Andrade Filho”, localizada no bairro Jardim Luiza.

Também foi revitalizada a quadra
poliesportiva “Jair de Souza” no
bairro Colônia, região norte da
cidade. Outro que também passou por melhorias foi o estádio
municipal “José Luís Gonçalves
da Silva” no bairro Ipiranga, que
recebeu cuidados de zeladoria e
manutenção.
“Estamos trabalhando fortemente para retomada do esporte, com mais qualidade e
segurança. Neste momento de
pandemia, com os equipamentos
parados, resolvemos investir na
manutenção e conservação de
nossas quadras, campos, ginásios e do nosso estádio” destaca
o secretário de Cultura, Esportes
e Lazer, Odvane Rodrigues da

Silva.
No atual momento da pandemia
as atividades municipais esportivas estão suspensas e a Pasta
responsável aguarda a melhora nos indicadores referentes
à pandemia da Covid-19, para
um retorno seguro.
“A prática de esportes é uma forte ferramenta para a inclusão social. Ela contribui para formação
do indivíduo e é capaz de abrir
oportunidades para toda vida.
Estamos trabalhando para que,
no momento oportuno, as pessoas possam retomar em suas
atividades esportivas, com mais
conforto e principalmente segurança”, finaliza o prefeito Zé.

CONTRATE

Mega-Sena acumula e concurso de
hoje d e v e p a g a r R $ 4 2 m i l h õ e s

(11) 4720-0800
(12) 2112-0800
idctelecom.com.br

Internet de qualidade em
todos os momentos!

100 99
MEGA

R$

,80
/mês

ﬁbra + fone receptivo

Av. Antonio Teixeira Muniz, 1325, Ipiranga, Guararema, SP
Planos anunciados com fidelidade de 12 meses, consulte opções para planos sem fidelidade. Instalação
sujeita a cobertura e viabilidade técnica. Taxa de instalação promocional isenta, mediante aprovação
cadastral. Instalações válidas para até 300 metros da caixa de distribuição de internet, caso de medida
superior a instalação não pode ser realizada. Velocidade nominal do plano garantida de acordo com as regras
da Anatel na entrega a cabo no seu roteador. Plano de telefonia tarifado, custo zero para ligações receptivas,
consulte tabela de tarifas junto a IDC. Consulte validade dos valores anunciados no site idctelecom.com.br.
Consulte disponibilidade para o Wi-fi grátis. A velocidade de navegação do Wi-fi está sujeita a variações,
consulte a equipe para mais informações.

Ninguém acertou as
seis dezenas do concurso 2.379 da Mega-Sena, realizado no dia
09/06 à noite no Espaço Loterias Caixa, no
Terminal Rodoviário do
Tietê, em São Paulo. Os
números sorteados foram 02 - 08 - 26 - 32

- 46 - 56.
O próximo concurso,
neste sábado (12), deve
pagar R$ 42 milhões.
A quina teve 72 ganhadores e cada um receberá R$ 35.139,46.
A quadra teve 4.222
acertadores e pagará
o prêmio individual de

R$ 856,07.
As apostas podem ser
feitas até as 19h do dia
do sorteio nas lotéricas
de todo o país ou pela
internet, no site da Caixa. A aposta simples,
com seis dezenas, custa R$ 4,50.
Edição: Fábio Massalli

6

Jornal Gazeta de Guararema, 12 de Junho de 2021

Colunista Social

Colunista Social

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

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem vivido. Fazer aniversário é uma dádiva, é simplesmente dizer que a vida é bela e
vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes do mês de junho (primeira quinzena) 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!

Josidene Brasil Bennaton Usier (02/06)

Irineu Claudio Leite (02/06)

Luiz Roberto Rodrigues dos Santos (03/06)

Vitor Eufrásio (04/06)

Anna Luiza Brito (06/06)

Dra. Alessandra Torres do Prado (05/06)

Célio F. Mello (06/06)

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

Ivone Theodoro (09/06)

Edson Carlos Santos da Silva (09/06)

Deputado Estadual André do Prado (07/06)

João Augusto da Silva (Figueredo) (11/06)

Aparecido Messias de Souza (12/06)

Sofia Gabrielle dos Santos (14/06)
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Profissionais da Educação serão capacitados em gestão

A iniciativa faz parte de uma parceria entre o MEC e o Sebrae para incentivar a cultura empreendedora no ensino
O Ministério da Educação (MEC)
quer incentivar o desenvolvimento da cultura empreendedora
dentro dos conteúdos da Base
Nacional Comum Curricular
(BNCC). Uma das iniciativas
para alcançar esse objetivo é a
capacitação de profissionais da
Educação em gestão para aprimorar projetos pedagógicos, a
qualidade da educação e o relacionamento com a comunidade
escolar.
Essa capacitação ocorre por
meio do curso online e gratuito
As dimensões da gestão escolar, uma parceria entre o Ministério da Educação e o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae).
O curso já soma 4 mil inscritos.
A duração é de 40 horas com
prazo de 60 dias para conclusão.
A intenção é que, ao compreen-

der melhor a dinâmica das atividades que envolvem a atuação,
o gestor escolar possa definir de
forma mais efetiva as estratégias
dentro do ambiente escolar e fortalecer a liderança.
“A metodologia parte da bagagem que os participantes adquiriram nas suas formações
acadêmicas e experiências profissionais. Isso é o que objetivamos: propiciar a reflexão sobre
seu papel como gestor escolar
no desenvolvimento de projetos
pedagógicos, assim como trabalhar o comprometimento com
uma educação de qualidade,
criativa e inovadora”, explicou o
diretor de Formação Docente e
Valorização dos Profissionais da
Educação, do Ministério da Educação, Renato de Oliveira Brito.
Dimensões.
Serão trabalhadas oito dimen-

sões da gestão escolar, que são
a gestão por excelência, tecnológica, de infraestrutura, de relacionamento com a sociedade, de
pessoas, financeira, da comunicação e pedagógica.
“A gestão de pessoas acaba refletindo um pouco na dinâmica do
espaço escolar. A gestão financeira é importantíssima. Nós encontramos ainda muitos diretores
que não têm esse conhecimento,
essa capacitação para trabalhar
com o recurso financeiro. Na gestão da comunicação, a escola tem
que dialogar com o externo, dizer
o que está fazendo, o que ela está
promovendo. E a gestão pedagógica que não poderia ficar de
fora dessa capacitação”, detalhou
Renato de Oliveira Brito.
Parceria pelo empreendedorismo
O curso de gestão é uma das
iniciativas da parceria firmada,

em abril, entre o Ministério da
Educação e o Sebrae para incentivar a inclusão de conteúdos de
empreendedorismo no ensino e
assim gerar oportunidades aos
estudantes das escolas públicas
do país. A expectativa é que as
atividades da parceria atinjam
mais de 500 mil professores e
beneficiem 4 mil estudantes.
As atividades se concentrarão
em cinco grandes eixos, que são
empreendedorismo inovador na
educação profissional e tecnológica, desenvolvimento territorial,
valorização de práticas, formação de estudantes e formação
de professores.
De acordo com o Sebrae, a proposta é ofertar cursos de formação aos professores e também
aos estudantes em temas relativos ao empreendedorismo. Os
cursos ofertados serão os que

já estão disponíveis no site do
Sebrae e outros podem ser elaborados a partir de demandas
surgidas ao longo da parceria.
Na programação estão ainda oficinas nos estados para integrar
as iniciativas de empreendedorismo e inovação à BNCC junto

às secretarias de educação e
também iniciativas de aproximação do ensino técnico a setores
produtivos para o desenvolvimento de projetos e a inserção
dos estudantes no mercado de
trabalho.
Fonte: Governo do Estado. S/P

UNNA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema - 11 2626.0606 / 11 99910. 7781

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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V a c i n a ç ã o c o n t r a C o v i d - 19 : G u a r a r e m a l i b e r a c a d a s t r o p a r a
profissionais da Educação de 18 a 44 anos que trabalham no município
Link do cadastramento já está disponível no site da Prefeitura no Vacina.Digital. Plataforma também deve ser acessada para acompanhamento sobre agendamento da aplicação da dose

A Secretaria Municipal de
Saúde recebeu nesta quinta-feira (10/06), 498 novas
doses das vacinas Pfizer
contra o coronavírus e liberou o cadastramento para
profissionais da Educação
de 18 a 44 anos. As doses
recebidas são para a vacinação dos profissionais da
Educação, grávidas sem
comorbidades e Pessoas
Com Deficiência (PCD).
O cadastro para este grupo
– e para os demais liberados - continua disponível
no Vacina.Digital, no site
da Prefeitura de Guararema (guararema.sp.gov.
br), no banner da página
inicial ou no link “Cadastramento Para Vacinação
da Covid-19”.
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 profissional da Educação 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.
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.
“A vacinação está avançando. É muito importante que
as pessoas se cadastrem

para receber o imunizante
e mantenham os cuidados
para prevenção da Covid-19”, afirma a secretária
de Saúde de Guararema,
Adriana Martins.
Acompanhamento Vacina.
Digital
A Prefeitura de Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,
reforça que os cadastrados
no Vacina.Digital, podem
acompanhar o agendamento da vacinação e outras
informações importantes
acessando o site da Prefeitura.
Mesmo com o novo sistema, em que o munícipe
recebe um SMS após a realização a confirmação do
agendamento, é fundamental verificar constantemente
pelo site se há atualizações
sobre o cadastro realizado.
Para acessar é simples e
fácil.

Músico e cantor Igor Ivan se apresenta dia 19 de junho

no Restaurante “ Recanto do Convento”

O músico e cantor Igor
Ivan será uma das grandes atrações musicais
no dia 19/06/2021 (sábado), no Restaurante
Recanto do Convento que se localiza
no Bairro Convento.
O cantor Igor Ivan vai
mostrar para o público

presente o seu grande repertório de MPB
e FOLK ROCK, lembrando que o músico
Igor Ivan atualmente
tem 10 musicas de
sua autoria. Vale a
pena ir conferir e
prestigiar o cantor guararemense Igor Ivan.

Local: Rodovia Henrique Eroles, KM 69
- Bairro do Convento - Guararema/SP
(Estrada Guararema
a Mogi das Cruzes
próximo a entrada de
Luis Carlos) - Telefone (11) 4693-2400
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Álbuns de figurinhas sobre educação no trânsito são distribuídos nas escolas
A ação faz parte do Programa Respeito a Vida e tem o objetivo de reforçar a importância da educação no trânsito

A Diretoria de Trânsito de Guararema em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de
São Paulo (Detran-SP) distribuiu
nesta semana os álbuns de figurinhas voltados à educação no
trânsito para os alunos do Ensino
Fundamental II da Rede Estadual
de Educação.
A ação faz parte do Programa
Respeito à Vida por meio da
campanha “Trânsito Seguro”,
que tem o objetivo de reforçar
a importância da educação no
trânsito. A ideia é que os jovens,
que serão motoristas no futuro,
recebam orientações importantes
sobre os deveres no trânsito e
possam ser multiplicadores das
informações com seus familiares.
O álbum de figurinhas traz orientações a pedestres, motoristas e
motociclistas; ensina sobre as
principais sinalizações no trânsito; as infrações e penalidades
e também apresenta às crianças
a figura do agente de trânsito. Os
álbuns foram distribuídos para
todos os alunos matriculados
nas seis escolas estaduais de
Guararema.
“O objetivo é que os jovens
aprendam de forma didática, a
importância de um trânsito seguro, tanto para eles quanto para as
outras pessoas”, explica Ricardo
Borges, autoridade municipal de
trânsito. “Com o álbum de figurinhas, que é uma ferramenta
que já fez muito sucesso e deu
ótimo resultado em campanhas
anteriores, conseguimos passar
aos jovens, de forma simples,
dicas e orientações de como participar de um ambiente seguro no
trânsito”, completa.
Os professores dos alunos contemplados poderão fazer um
curso de capacitação sobre o
tema, para repassarem as informações durante as aulas com
maior domínio do assunto e de
maneira didática com os álbuns
de figurinha.
Em 2019, a iniciativa foi viabilizada em escolas municipais da
cidade. Na oportunidade, todos
os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I receberam o
álbum utilizado no ensinamento
de boas práticas no trânsito e
como se tornar um bom motorista
no futuro.

Governo de SP lança programa que prevê descontos em juros e multas de IPVA e ICMS
A iniciativa é da PGE e beneficia até 1 milhão e 600 mil contribuintes do Estado
O Governador João Doria
anunciou no dia 9/06, o programa que prevê descontos
em juros e multas de IPVA
e ICMS. A Procuradoria
Geral do Estado (PGE) de
São Paulo deu início neste
mês de junho à transação
tributária, que viabiliza a
liquidação e parcelamento
de débitos inscritos na dívida ativa. Esta iniciativa faz
parte das ações do Estado
para a recuperação financeira em meio à pandemia

e tem valor total aproximado
de R$ 4,5 bilhões. O programa beneficia 27 mil contribuintes do ICMS e mais 1,4
milhão de IPVA.
“O Programa Débito Parcelado vai dar desconto nas
dívidas de ICMS e IPVA
para até 1 milhão e 600 mil
contribuintes no Estado de
São Paulo. O programa
permite que pessoas físicas e empresas de micro e
pequeno porte, como por

exemplo bares, restaurantes e cafés, atingidos pelo
efeito da pandemia em
2020, tenham desconto no
pagamento de suas dívidas
de até 40% nos juros e nas
multas de ICMS e IPVA”,
afirmou Doria.

neficiadas. O programa
possibilita parcelamento
em até 60 meses de débitos de ICMS do ano de
2020 inscritos em dívida
ativa, contando com desconto exclusivo de até 40%
em juros e multas.

As empresas dos setores
de comércio varejista, bares
e restaurantes, bem como
aquelas classificadas como
microempresa e empresa
de pequeno porte são be-

O programa iniciou para
ICMS em 1 de junho, e para
o IPVA terá início em 15 de
junho. Cerca de 27 mil contribuintes de ICMS e 1,4 milhão de IPVA, inscritos em

dívida ativa de 2017 a 2020,
poderão se beneficiar.
A transação tributária é
uma ferramenta inovadora
de cobrança que melhorará
a arrecadação e viabilizará
não apenas a extinção de
processos judiciais, como
também a rápida regularização de situações jurídicas
tributárias.
O detalhamento encontra-se
no site www.dividaativa.pge.
sp.gov.br/transacao.
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Campanha de vacinação contra a gripe avança e
novos grupos podem se imunizar em Guararema
Iniciada em 12 de abril, a campanha de imunização contra a gripe vacinou, dentre outros grupos, crianças, idosos e professores
A campanha nacional de vacinação contra o vírus Influenza
continua a avançar em Guararema e chega a 3ª etapa.
A partir do dia 09/06 já podem se vacinar contra a gripe
pessoas com comorbidades,
com deficiência permanente,
caminhoneiros, trabalhadores
do transporte coletivo, forças
de segurança e salvamento,
forças armadas, trabalhadores portuários, funcionários
do sistema de privação de
liberdade e população privada de liberdade e jovens em
medidas socioeducativas.
Para serem imunizados,
os novos grupos liberados
para a vacinação precisam
apresentar – no momento da
vacinação - comprovação da
comorbidade ou da atividade exercida. A comprovação
pode ser feita por meio do holerite ou carteira de trabalho,
relatório medico e prescrição
médica. Além disso, é necessário comparecer ao local mu-

nido de documento original
com foto e comprovante de
residência. Vale ressaltar que
não é necessário o agendamento para a imunização.
Iniciada em 12 de abril, a campanha de imunização contra
a gripe vacinou na primeira
etapa crianças de seis meses
a cinco anos, 11 meses e 29
dias, gestantes, puérperas e
trabalhadores da Saúde. Na
segunda etapa, iniciada em 11
de maio, foi aberta a vacinação para idosos com 60 anos
ou mais e professores de escolas públicas e privadas.
Para os moradores da zona
norte de Guararema, a vacinação contra o vírus Influenza
ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Jardim
Dulce e Lambari, das 8 às 16
horas.
Já para quem reside na região central ou sul, a Prefeitura de Guararema, por meio
da Secretaria Municipal de
Saúde, montou um posto de

vacinação no estacionamento
do Pau D’alho (Recanto do
Américo), onde a vacinação
ocorrerá das 9 às 15 horas, de
segunda a sexta-feira, inclusive com a opção drive-thru,
em que não é necessário sair
do carro para receber a dose
da vacina.
“A imunização em Guararema
vem ocorrendo dentro do esperado. Nosso intuito é, neste
momento de pandemia da Covid-19, retirar a maior quantidade possível de pessoas

dos hospitais, e isso passa
pela vacinação contra o vírus
Influenza”, explica a diretora
da Vigilância Epidemiológica,
Aline Moraes.
É necessário que as pessoas
que já se vacinaram contra a
Covid-19 respeitem o intervalo de 14 dias entre uma vacina
e outra.
Para este público que já recebeu doses da vacina contra
o coronavírus, também é necessário levar o comprovante
de vacinação.
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Bora Ser Feliz: Guararema lança
campanha de adoção de pets

Site boraserfeliz.guararema.sp.gov.br, apresenta de forma dinâmica todos os cães que estão no Canil Municipal esperando por um lar
A Prefeitura Municipal de
Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Obras,
Meio Ambiente, Planejamento
Urbano e Serviços Públicos,
lançou nesta semana a campanha de adoção responsável
de animais “Bora Ser Feliz”.
O site boraserfeliz.guararema.sp.gov.br, apresenta de
forma dinâmica todos os cães
que estão no Canil Municipal
esperando por um lar. Além
disso, a plataforma também
conta com a descrição dos
animais, como algumas características dos bichinhos.
O site também oferece informações sobre adoção
responsável, programa de
castração e depoimentos
de famílias que adotaram e
tiveram suas vidas transformadas. Atualmente, possui
32 cachorros disponíveis para
serem adotados.
Para realizar a adoção, os interessados devem fazer um
cadastro simples, disponível
na própria plataforma. Os da-

dos serão avaliados e o Centro de Manejo de Populações
Animais (Cemapa) entrará em
contato para agendar uma visita. As visitas acontecem no
Cemapa, na Estrada Romeu
Tanganeli, 605, Capoeirinha,
de segunda a sexta-feira, das
9 às 16 horas.
No dia da visita, será preciso
levar a cópia dos seguintes
documentos: RG; CPF; comprovante de endereço (não
necessariamente precisa
ser de Guararema). Depois
de interagir com o animal e
confirmar o interesse em adotá-lo, será preciso assinar o
Termo de Responsabilidade
afirmando que se responsabiliza pelo pet.
Após a adoção, a equipe da
Prefeitura de Guararema faz
o acompanhamento do animal
por determinado período para
garantir que o pet está sendo
bem cuidado.
Link para acessar o site: https://boraserfeliz.guararema.
sp.gov.br/

