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Saúde promove 2º Dia D da
vacinação contra a Covid-19
No estacionamento do Pau D’Alho, ação terá como foco a imunização de pessoas entre 50 e 59 anos, sem comorbidades. Na Cevac, idosos receberão a segunda dose
A Prefeitura de Guararema, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde, promove neste sábado
(19/06) o 2º Dia D da vacinação
contra a Covid-19.
Com a antecipação da campanha de imunização contra o coronavírus em todo o Estado de
São Paulo, o município recebeu
535 doses da vacina, que serão
utilizadas para a ação especial
realizada neste sábado.
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 Américo), com atendimento no sistema drive-thru e para pedestres
agendados.
“Essa vai ser uma grande mobilização da Secretaria Municipal

de Saúde para vacinar a maior
quantidade possível de pessoas. A primeira edição do Dia D
da vacinação foi um sucesso e
vamos repetir a ação para imunizar a população de Guararema”,
explica a secretária municipal de
Saúde, Adriana Martins.

(guararema.sp.gov.br), no banner da página inicial ou no link
“Cadastramento Para Vacinação
da Covid-19”. Vale ressaltar que
também é necessário realizar o
cadastro no site vacinaja.sp.gov.
br, do governo do Estado.

No estacionamento do Pau
D’Alho, o 2º Dia D da Vacinação terá como foco a imunização
de pessoas entre 50 e 59 anos,
sem comorbidades, enquanto
na Central de Vacinação do
Coronavírus, a Cevac, ocorrerá
a aplicação da segunda dose em
idosos, das 8h30 às 15 horas.

Em 22 de maio, a Secretaria
Municipal de Saúde promoveu
o 1º Dia D da Vacinação Contra
a Covid-19, no qual foram agendados e vacinados pessoas com
comorbidades de 50 a 59 anos
(primeira dose) e idosos acima
de 60 anos (primeira dose).

Vale ressaltar que só serão
vacinados os munícipes que
estiverem com o agendamento
confirmado. O cadastro para o
grupo de 50 a 59 anos – e para
os demais liberados - continua
disponível no Vacina.Digital, no
site da Prefeitura de Guararema

Primeira edição

A ação foi viabilizada após solicitação da Prefeitura de Guararema para o recebimento de novas
doses. O pedido do município
foi atendido parcialmente, e as
doses chegaram um dia antes
do Dia D.

Foto: Vitoria Mikaelli
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >

EXERCÍCIO FÍSICO, IMUNIDADE E COVID-19
José Marcos - Educador

Nunca se falou tanto em imunidade. Com a pandemia do
coronavírus, a preocupação
das pessoas em melhorar a
performance do seu sistema
imune aumentou significativamente. Já é um consenso que o
exercício faz bem à saúde física
e mental. Sentimos bem-estar
imediatamente após alguma
atividade física e mesmo aquelas praticadas de forma breve
e regular são benéficas. Quem
se exercita em atividades regu-

lares apresenta resultados de
saúde mais desejáveis em uma
variedade de condições físicas,
incluindo melhor qualidade de
vida, melhor capacidade funcional e melhores estados de
humor. Os resultados positivos
são vistos também em populações com transtornos psiquiátricos, como depressão e alterações de humor; também em
diferentes populações étnicas,
gênero e diferentes idades. Os
exercícios também estão diretamente ligados à redução do
estresse oxidativo, que é o desbalanço entre radicais livres e
antioxidantes em nosso corpo,

processo cujas consequências
podem causar sérios riscos à
nossa saúde, como doenças,
envelhecimento precoce e
morte celular. Alguns fatores
contribuem para intensificação desse fenômeno, como
estresse, poluição ambiental e
pesticidas. Um estudo recente
mostra que o estresse oxidativo
pode resultar em consequências que se agravam em condições patológicas como a SARS
(Síndrome Aguda Respiratória
Severa), que se desenvolve em
alguns casos após o contágio
pelo vírus SARS-CoV-2. O
EcSOD (do inglês extracellu-

lar superoxide dismutase),
produzido naturalmente pelos
nossos músculos, é um potente
antioxidante que combate os
radicais livres e protege nosso
corpo contra doenças, sendo
secretado na circulação para
permitir seu espalhamento a
órgãos vitais como o pulmão. O
destaque é que sua produção é
aumentada em decorrência do

exercício físico cardiovascular.
Estudo realizado na Alemanha
demonstrou que o dano ao
DNA nas células brancas no
sangue foi significativamente
menor em homens ativos do
que em homens sedentários,
quando submetidos a um teste de corrida. Destaca-se que
por consequência do exercício,
a ação dos radicais livres em

pessoas ativas é bem menor.
Isto se deve ao fato de que
a atividade física regular aumenta também os níveis de
enzimas que destroem os radicais livres. Portanto é certo a
recomendação de que a prática
de atividade física regular pode
oferecer proteção às possíveis
consequências da contaminação durante a pandemia.

José 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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Prefeito Zé inicia a revisão do Plano
Diretor de Turismo em Guararema
Oo trabalho contará com diversos segmentos da sociedade e está prevista para concluir em outubro
A Prefeitura de Guararema, por
meio da Secretaria Municipal
de Emprego e Desenvolvimento
Econômico, deu início à revisão
do Plano Diretor de Turismo do
Município.
O processo é uma das exigências para a manutenção do título
de Município de Interesse Turístico (MIT), conquistado em 2017.
As atividades estão sendo
conduzidas por uma empresa
especializada, com uma equipe
técnica que esteve em Guararema para visitar aos atrativos
turísticos, conhecer a dinâmica
da cidade e conversar com secretários e diretores municipais.
A conclusão do trabalho, que
contará com diversos segmentos da sociedade, está prevista
para outubro.
“A pandemia da Covid-19 trouxe
mudanças e impactos ao setor
de Turismo, que foi fortemente

afetado. Nossas estratégias para
reaquecer o setor devem ser desenvolvidas de forma objetiva
e visando o melhor para nossa
cidade, por isso a importância
da revisão do Plano Diretor de
Turismo”, explica o secretário
de Emprego e Desenvolvimento
Econômico, Marlon Rodrigues.
“Temos um grande desafio pela
frente e uma grande oportunidade de nos reinventarmos e construirmos um turismo mais forte
no nosso município”, completa.
Para garantir a participação da
sociedade na revisão do plano,
o Departamento de Turismo da
Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico formou um grupo de trabalho com
membros do Conselho Municipal
de Turismo (Comtur) para atuar
junto à equipe técnica.
Em 7 de junho, foi feita a palestra online sobre a Atualização

do Plano Diretor de Turismo de
Guararema para o grupo de trabalho. A palestra foi conduzida
pela turismóloga Carolina Pontes, diretora da empresa Plano
A Engenharia Turística. Foram
apresentadas todas as etapas
que fazem parte da revisão do
plano em especial qual será a
atuação do grupo de trabalho.
Para o prefeito Zé Luiz, resgatar
as raízes do município vai alavancar ainda mais o turismo no
pós-pandemia. “Estamos com
um pacote de implantações para
fomentar o turismo no pós-pandemia e beneficiar o comércio da
cidade. Neste pacote faremos o
resgate do Mercado Municipal,
das feiras artesanais e de festivais, com o objetivo de gerarmos
renda e emprego aos munícipes”,
explica o chefe do Executivo guararemense.

fotos: divulgação
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ÁRIES -Dia negativo, principalmente com a pessoa amada e os assuntos domésticos. Procure
compreender as pessoas de mente elevada e se aprimore. Período dos mais difíceis, que acabará
superando se confiar nas suas possibilidades e otimismo.
TOURO -Excelente período para poupar e guardar economias. Você atravessará
uma fase boa nos negócios e, como provavelmente, estará seguro em relação às
suas finanças, deverá guardar as economias como garantia no futuro.
GÊMEOS - Evite o pessimismo e seja mais confiante e empreendedor que você
terá muito sucesso em tudo que fizer hoje e nas próximas semanas. Aumento de
vitalidade, da influência pessoal e das chances no amor.

Mensagem de celular
Clássica (pop.)
combinação de queijo
minas e goiabada

Única ave
que voa
para trás

Espada utilizada por
soldados
romanos

Intencional
Sufixo de
“dulçor”

“Preços”,
em IPC
Forma da
cantoneira

Tarsila do
Amaral:
pintou
“Abaporu”

Apartamento (abrev.)
Hiato de
“baeta”

Conivência
criminosa
Lama, em
inglês

“(?) que
Se Quis”,
sucesso
de Marisa
Monte

ESCORPIÃO - Questões e disputas com empregados ou patrões deverão ser
deixados de lado. Evite, também, que abusem de sua boa fé e procure neste dia ser
ativo, enérgico. A vida amorosa necessita de paz e compreensão e o lar também.
SAGITÁRIO -Alegre disposição mental para novas amizades e para tratar de
assuntos íntimos. Comece a reorganizar sua vida, dando lugar às atividades e
situações compatíveis com suas reais necessidades. Aceite mais do que nunca,
a opinião alheia.
CAPRICÓRNIO - Momento em que vai agir, atraindo a simpatia alheia e tirar proveito
de tal benefício. Contudo tome cuidado com seu orçamento, gastando somente o
que for de extrema necessidade. Aprenda a demonstrar melhor seus sentimentos

Hiato de
“toada”
Nosso,
em inglês

Afonso
Arinos,
jurista
mineiro
Proposição
científica
Legitimaram

Base do
prato vegetariano
A crédito

Como se
joga a
paciência
(baralho)

Região
com nove
estados
(abrev.)

Texto
como a
nota bibliográfica
Peça da
corrente
De nariz
empinado
(?) sumário: agiliza
o processo
(jur.)

Uma (?):
de jeito
nenhum
O som do
“ph” em
palavras
inglesas

Realizar a
operação
de adição

Imposto que
encarece
Letra
eletrodo- símbolo do
mésticos sono (HQ)
(?) colorida: relacionamento informal
País destino do
turismo de aventura,
como os safáris do
Camp Jabulani

BANCO

(?) hálito,
sintoma da
gengivite

Estampilha
Papai, em
inglês

Certo comprimido
revestido
Comparece
O alimento
que pode
“passar”
salmonela
A Mãe do
Mato, no
folclore amazônico

Turma;
pessoal
(gíria)
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LIBRA - Dia pouco indicado para os negócios e aos assuntos sociais. Evite atrito
com seus inimigos. Cuide de sua saúde. Uma pessoa importante poderá solicitar
sua ajuda para resolver um pequeno problema particular.

Atriz
brasileira
de “Predadores”

Evento anterior à luta de UFC,
onde, os
competidores costumam trocar farpas

3/dad — mud — our. 4/rito — root. 6/galera — gládio. 7/colibri.

VIRGEM - Empreenda uma coisa de cada vez. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo,
pois muito poderá ser prejudicado. Cuide da saúde, evite acidentes e a precipitação
e não discuta com pessoas estranhas.

Informação
do carimbo
postal
Olhe aqui

Raiz, em
inglês

CÂNCER - Não dê importância aos obstáculos que surgirem e não deixe escapar
nenhuma oportunidade Você não sentirá de imediato os resultados do seu esforço,
mas com o tempo perceberá como seus frutos serão abundantes.
LEÃO -Tenha muito cuidado com a precipitação, principalmente ao dirigir veículos.
Cuide, também, da saúde e não intente nada de novo. Algumas oportunidades no
campo profissional deverão ser aproveitadas. Hoje, pode esperar uma expansão em
seus horizontes de conhecimentos e relações.

© Revistas COQUETEL

Pessoa
que presta
queixa na
delegacia

AQUÁRIO - Sua predisposição para os negócios estará exaltada, e será bastante
favorecido no amor. Este período já será bem melhor para os seus ânimos. A pessoa
amada, estará ao seu lado procurando ajudar de todas as formas.
PEIXES - Procure levar seus planos por um caminho seguro e tranquilo, pois a fase
que se inicia muito o favorecerá neste sentido. Procure realizar primeiro os sonhos
que estiverem ao seu alcance.
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Para o dia 20 de Junho de 2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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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, 627 Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200
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Após pedido do prefeito Zé, Estrada Municipal Hércules
Campagnoli receberá melhorias e recapeamento
Melhorias serão executadas a partir da Igreja Nossa Senhora D’Ajuda e abrange dispositivos de acesso. Investimentos
de aproximadamente R$ 4,3 milhões fazem parte do programa Novas Estradas Vicinais, do governo do Estado.

José Luiz Eroles Freire (Zé) Pefeito de Guararema
A Estrada Municipal Hércules
Campagnoli em Guararema
receberá melhorias e recapeamento provenientes do
programa Novas Estradas Vicinais, do governo do Estado.
A estimativa de investimento
é de cerca de mais de R$ 4,3
milhões na via guararemense.
A inclusão da estrada no programa estadual ocorre após
pedido do prefeito Zé ao vice-governador Rodrigo Garcia.
Em maio deste ano, o prefeito
esteve junto ao deputado estadual, André do Prado, e o secretário de Governo, Rodrigo
Garcia, para solicitar a inclusão
da Estrada Municipal Hércules
Campagnoli no programa de
recuperação de vicinais do go-

verno do Estado de São Paulo.
As melhorias serão executadas
a partir da Igreja Nossa Senhora D’Ajuda e abrange dispositivos de acesso que compõe
a via, justamente como havia
solicitado o chefe do Executivo guararemense. Ao todo, 5
quilômetros da importante via
da cidade serão recapeados.
“A Estrada Municipal Hercules
Campagnolli exerce um papel
importante para Guararema, na
ligação de bairros populosos, e
também à região, já que serve
como ligação para municípios
vizinhos”, explica o prefeito Zé.
“Por este motivo solicitamos ao
governo do Estado que incluísse a via no programa de recuperação de estradas vicinais.

Vitória para Guararema e para
nossa população”, celebra.
Além da estrada Hércules
Campagnoli ser utilizada pela
população como forma de locomoção, a via possui outra
importante função ao município e região: a de escoar a

produção agrícola local. Na via,
diariamente passam veículos
que transportam os produtos
da agricultura do município e
das cidades que com ele fazem
divisa.
O programa será coordenado
pelo Departamento de Estra-

das de Rodagem (DER) que
realizou um estudo em conjunto
com as prefeituras, identificou
os principais gargalos para
o desenvolvimento do projeto. A publicação do edital da
nova fase está prevista para
as próximas semanas e o do-

cumento estará disponível no
site do DER. A partir do edital,
a previsão para início das obras
é de quatro meses. O prazo de
conclusão varia de três a 12
meses.

CSI auxilia na recuperação de veículo furtado e na prisão de suspeito
Arma de fogo e munições foram encontradas com suspeito. Câmeras de monitoramento flagraram o veículo transitando no município e agentes do CSI acionaram a Polícia Militar
O Centro de Segurança Integrada (CSI) de Guararema
auxiliou, na última quinta-feira (10/06) a Polícia Militar na
recuperação de um veículo
furtado, na prisão de um suspeito e na apreensão de uma
arma municiada.
Na oportunidade, as câmeras de monitoramento do CSI
de Guararema identificaram
o veículo produto de furto
transitando pela cidade e os
agentes de monitoramento
acionaram a PM. Próximo à
praça 9 de Julho, o condutor
foi abordado e constatou-se
que, de fato, o carro havia
sido furtado em Jacareí, em
fevereiro deste ano. Segundo a versão do suspeito, ele
comprou o carro pelo valor
de R$ 5 mil.
Além disso, embaixo do
banco do motorista, foi en-

contrado um revólver calibre
32, municiado com cinco munições intactas.
Diante das circunstâncias,
foi dado voz de prisão ao
indivíduo pelos crimes de
porte ilegal de arma de fogo
e receptação. No DP, foi ratificada a voz de prisão e o
suspeito ficou a disposição
da Justiça.
“Conseguimos identificar o
veículo com a placa clonada
trafegando na cidade e, com
isso, acionamos a Polícia Militar que, de imediato, realizou a abordagem”, explica
o secretário municipal de
Segurança Pública, Edson
Roberto Pinto de Moraes. “O
intuito das nossas câmeras
é que nos auxiliem na identificação de possíveis crimes
que ocorram na nossa cidade, bem como em analisar

fotos: Divulgação

a situação dos veículos que
circulam no município”, completa.
Outra ação
Em maio deste ano, as câmeras de monitoramento e os
agentes do CSI auxiliaram,
novamente, a Polícia Militar
a prender em flagrante um in-

divíduo de Jacareí que furtou
ao menos quatro estabelecimentos no Centro de Guararema entre a madrugada.
Na madrugada de 1º de
maio, o suspeito havia efetuado furtos em duas sorveterias e em uma cervejaria
da região central da cidade.

Após denúncia, os agentes
do CSI conseguiram identificar as características da motocicleta utilizada nos crimes
entrando em Guararema com
a placa adulterada para que
não fosse reconhecida. Após
trabalho de identificação de
detalhes, o suspeito foi preso

um dia depois, dentro de uma
loja de produtos de informática, na Rua Coronel Ramalho,
onde já estava em posse de
produtos e cerca de R$ 100
furtados do estabelecimento.
Após consulta, foi identificado que a moto utilizada pelo
indivíduo era roubada.
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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!

Joaquim Maia (11/06)

Isaura de Souza Araújo (12/06)

Ronnie de Souza Moraes (12/06)

Letícia Maia Bassila (12/06)

Luciana Dominguez Maia (12/06)

Célia Regina dos Santos Machado (12/06)

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

Antoninho Coelho (13/06)

Kátia Felício (14/06)

Benedita Pires Ramos (14/06) completou 101 anos

Laiza M. Jesus (14/06)

Deputado Federal Márcio Alvino (14/06)

Elica Aparecida Faustino (15/06)
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Câmara aprova MP de socorro a municípios atingidos por chuvas

A medida provisória abre crédito extraordinário de R$ 450 milhões
A Câmara dos Deputados
aprovou nesta terça-feira (15)
a Medida Provisória 1030/21,
que destina crédito extraordinário de R$ 450 milhões para
socorro a municípios atingidos por chuvas no início deste
ano. A MP será enviada ao
Senado.
O dinheiro destinado ao Ministério do Desenvolvimento Regional deve ser usado
em ações de defesa civil e
assistência a desabrigados
e vítimas de enchentes. Do
total previsto, segundo a
Consultoria de Orçamento da
Câmara, já foram empenhados R$ 63,5 milhões (14,1%)
e foram efetivamente pagos

R$ 55,6 milhões (12,35%).
Os recursos vêm do Tesouro
Nacional, oriundos da receita
da União com concessões e
permissões.
Segundo o Poder Executivo,
no começo de 2021 ocorreu
um recorde histórico de desastres naturais, principalmente em razão de chuvas
intensas em número 4,5 vezes maior que a média dos
anos anteriores.
Contas públicas
Ao recomendar a aprovação
do texto original da MP, o relator, deputado Evair Vieira
de Melo (PP-ES), destacou
que a falta de compensação
para neutralizar o impacto

sobre o resultado primário
“não se configura um problema formal, pois a legislação
permite a abertura de créditos
extraordinários mesmo sem
haver a indicação da origem
dos recursos”.
Ele lembrou que o Executivo
poderá, se necessário, aumentar o contingenciamento
de outras despesas primárias
para atingir o equilíbrio orçamentário e não prejudicar o alcance da meta de déficit fiscal
de R$ 247 bilhões para 2021.
Re p o r t a g e m – Ed u a r d o
Piovesan
Edição – Pierre Triboli
Fonte: Agência Câmara de
Notícias

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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Guararema libera cadastro para pessoas de 50 a 59 anos

Link do cadastramento já está disponível no site da Prefeitura de Guararema e no Vacina.Digital
A Secretaria Municipal de Saúde liberou nesta segunda-feira
(14/06) o cadastro para vacinação contra a Covid-19 de moradores de Guararema de 50 a 59
anos sem comorbidades.
A Secretaria Municipal de Saúde
recebeu nesta terça-feira (15/06)
775 novas doses de vacinas. Ao
município foram encaminhadas
doses da marca AstraZeneca e
Coronavac, estas últimas para reforço dos idosos acima de 70 anos.
O cadastro para o grupo de 50
a 59 anos – 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”.
Vale ressaltar que também é
obrigatório que os munícipes
realizem o cadastro no vacinaja.
sp.gov.br, do governo do Estado.
No momento de se vacinar, 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 as
pessoas se cadastrarem corretamente. Esse é um sistema que
tem como objetivo evitar aglomerações e otimizar o processo de
imunização”, 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.

SAT oferece 49 vagas de emprego
em Guararema nesta semana

Serviço de Atendimento ao Trabalhador está mediando 49 vagas com diferentes graus de escolaridade
desenvolvimento de embalagens, atendente, encanador,
motorista D e operador de
empilhadeira.

Neste Sábado (19/06), o cantor e musico Igor Ivan se
apresenta no Restaurante “Recanto do Convento”

Para quem já é formado
no Ensino Técnico, há duas
vagas disponíveis: técnico
de enfermagem e técnico
eletrônico.

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
49 oportunidades profissionais com diferentes graus
de escolaridade.
As vagas que exigem apenas Ensino Fundamental
completo são para casal de
caseiros, trabalhador rural,
meio oficial de soldador,
ajudante geral, empregada
doméstica, serralheiro, jardineiro, agente de asseio

de conservação, prensista, auxiliar de confeiteiro,
auxiliar de limpeza (duas
vagas), forneiro, pizzaiolo,
cozinheiro, ajudante de cozinha, encanador e mecânico
de manutenção

Para quem possui Ensino
Superior completo, as vagas
são para analista de recursos humanos, administrador, desenvolvedor full stcak
(para quem já está formado
e cursando) e auxiliar administrativo (para quem ainda
esteja no curso técnico ou
superior)

Já as vagas com exigência
de Ensino Médio completo são para cuidador de
animais, pintor, vigilante
(duas vagas), web design,
caseiro (casal), ajudante
de produção, operador de
prensa, e-comerce, montador de andaime, atendente,
mecânico de manutenção,
encarregado, vigilante líder,
ajudante geral, técnico de

Em razão da pandemia da
Covid-19 e da necessidade
de fechamento dos prédios
públicos, os candidatos devem se candidatar às vagas
pelos telefones 4693-1717
e 4693-1432 e para quem
ainda não possui cadastro
ou está desatualizado basta
acessar o link disponível no
site da Prefeitura de Guararema (guararema.sp.gov.br).

O músico e cantor Igor
Ivan será uma das grandes atrações musicais
hoje (19/06/), no Restaurante Recanto do Convento
que se localiza no Bairro
Convento.
O cantor Igor Ivan vai mos-

trar 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 guara-

remense 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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Alunos de Guararema brilham nas Olimpíadas de Matemática
Competição online aconteceu em abril e contou com a participação de alunos de escolas de todo o Brasil
A Rede Municipal de Ensino
de Guararema participou de
forma expressiva e alcançou
excelentes resultados em sua
participação nas Olimpíadas de
Matemática Matific Brasil.
A competição educativa digital
propõe que as crianças realizem
atividades e jogos matemáticos,
colecionem estrelas, ganhem
prêmios e troféus. A competição nacional ocorreu nos dias
29 e 30 de abril. A Matific é uma
plataforma digital de aprendizagem matemática, que hospedou
a competição entre alunos de
todo o país.
Os alunos de Guararema,
matriculados da Educação ao
Ensino Fundamental, tiveram
excelentes resultados. O aluno
Theo Fonseca Tavares, matriculado no Jardim II da Escola
Municipal Padre Cornélio Van
Amerongem, alcançou um ótimo
resultado, ocupando a posição
82ª do Ranking Nacional, entre
mais de 1,3 milhão de inscritos.
“Os alunos se engajaram bastante em busca das estrelas, em
cumprir os desafios e conquistar pontos. Minha intervenção e
ação estavam em sempre motivar e estimular cada um dos
alunos participantes. Com esse
engajamento as estrelas começaram a despontar e acumular.
Brilhantemente, meu aluno Theo
destacou-se pelo empenho, uma
vitória que mereceu medalha de

Fotos: divulgação

ouro”, comenta a professora Eliane Peres.
Outro destaque foi a aluna Emilly
Fernanda dos Santos Cardozo,
matriculada no 4º ano da Escola
Municipal Professora Célia Leonor Lopes Lunardini, ocupando a
50ª posição entre todos os alunos matriculados nesta etapa de
ensino.
“Emily demonstrou muita dedicação, foco e persistência
ao desempenhar as atividades
propostas. Fiquei muito contente
com os resultados dela e acredito que incentivar a participação
dos estudantes é o caminho para
despertar habilidades e aprendizagens por meio de competições
saudáveis”, destaca a professora
Cristiane Carinhato.
A secretária de Educação de
Guararema, Clara Assumpção
Eroles Freire Nunes, informou
que outras escolas da cidade
também conquistaram ótimos
resultados e parabenizou todos
os participantes desta edição das
Olímpiadas de Matemática.
“Estão de parabéns todos os
participantes, que nos encheram de orgulho. O incentivo dos
professores e familiares foram
fundamentais para todas essas conquistas. Estamos bem
felizes com nossos resultados”,
comemora a gestora da Pasta
de Educação.

DIA D

DA VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19

NESTE

SÁBADO

19/6

SOMENTE COM AGENDAMENTO CONFIRMADO
DOIS LOCAIS DE APLICAÇÃO:

ESTACIONAMENTO
DO PAU D’ALHO
1ª DOSE PARA PESSOAS
DE 50 A 59 ANOS
DAS 9H ÀS 17H

CENTRAL DE VACINAÇÃO
APLICAÇÃO DE SEGUNDA
DOSE DE ACORDO COM A
CARTEIRA DE VACINAÇÃO
DAS 8H30 ÀS 15H30

(Recanto do Américo)

Rua Dr. Armindo, 567,
Bairro Nogueira

Com a antecipação da campanha de imunização em todo o Estado
de São Paulo, Guararema recebeu mais 535 doses que serão
utilizadas neste segundo Dia D da Vacinação contra a Covid-19.

#GUARAREMACONTRACOVID19

VACINA
DIGITAL

GUARAREMA

FAÇA SEU CADASTRO EM:

GUARAREMA.VACINA.DIGITAL

CADASTRE-SE TAMBÉM NO

VACINAJA.SP.GOV.BR
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Projeto Caixola de Histórias Para Ler e Ouvir fará apresentação para Guararema
Com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer, contação de histórias ocorrerá nesta terça-feira (22/06), às 16 horas. O evento terá transmissão ao vivo no YouTube e no Facebook
Com a parceria da Secretaria
Municipal de Cultura, Esportes
e Lazer, Guararema vai receber
nesta terça-feira (22/06), às 16
horas, o projeto itinerante virtual
Caixola de Histórias Para Ler e
Ouvir, que envolve contação de
histórias, produção audiovisual
e a experiência de agrupar registros de cultura popular local
e transformá-los em conteúdo
gratuito e multiplataforma.
Há mais de um ano sem poder
se apresentar nas praças com
seu caminhão-palco batizado de
“Caixola”, os artistas do grupo
Teatro a Bordo – idealizadores e
líderes do projeto – retomou sua
trajetória na primeira semana de
maio, em formato virtual, recolhendo histórias num circuito que
percorre 26 cidades brasileiras,

em 13 semanas.
A ação online, gratuita e aberta
ao público tem como objetivo resgatar histórias, lendas e causos
das cidades por onde o projeto
virtual passa.
“É muito importante o apoio
da administração municipal na
realização de eventos culturais
desse porte. Sabemos da relevância desse resgate histórico e
ficamos empolgados por sermos
uma das 26 cidades escolhidas
para compor o projeto e receber o livro especial com registros
históricos”, explica o secretário
municipal de Cultura, Esportes e
Lazer, Odvane Rodrigues.
Em 2020, o Grupo Teatro a Bordo
fez uma itinerância virtual com
uma proposta bem semelhante,

E n c o n t r o d e C o n t a ç ã o d e H i s t ó r i a s - Tr e c h o 4
A ação online, gratuita e aberta
ao público tem como objetivo
resgatar histórias, lendas e causos das cidades por onde nossa

itinerância virtual irá passar. O
encontro acontecerá nas terças
e quintas, das 16h às 18h, pelo
Zoom, e as histórias recolhidas

realizando oficinas e criando Histórias para Ouvir de cada município atendido. Neste processo,
os artistas e técnicos do grupo
adquiriram experiência e técnicas de pesquisa, roteirização,
gravação e edição de áudios,
além de criação de ilustrações
e edição de vídeos para disponibilização no YouTube.
Com transmissão ao vivo no YouTube e no Facebook, o evento
é uma realização do Ministério
do Turismo e do Instituto CCR,
gestor social do Grupo CCR, por
meio da Lei Federal de Incentivo
à Cultura. Para integrar o grupo
que coleta as informações sobre
a cidade, e ter direito ao certificado, basta fazer o cadastro no
link: https://forms.gle/yvj5hAGCLw5hpeTLA

irão compor um livro, a ser lançado no final do ano. O Projeto
Caixola de Histórias para Ler e
Ouvir é apresentado pelo Mi-

nistério do Turismo e Instituto
CCR, por meio da Lei Federal
de Incentivo à Cultura, com o
apoio da CCR NovaDutra em

uma realização do Teatro a
Bordo e apoio local das Prefeituras Municipais. Quem fizer o
cadastro e acessar a oficina pelo

Zoom receberá certificado de
participação. O link para acesso será enviado até duas horas
antes da oficina.

EDP realiza feirão de negociação com condições especiais para acordo de débitos
Condições diferenciadas estarão disponíveis até 30 de junho, em todos os canais de atendimento da distribuidora. Clientes poderão pagar seus débitos em até 36 vezes

Até o dia 30 de junho, a
EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos,
Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São
Paulo, realiza o Feirão de
Negociação EDP com condições especiais de acordo
para pagamento de débitos
em aberto. As regras do
Feirão incluem os clientes
residenciais, rurais, comerciais e industriais.
No período, os consumidores com contas atrasadas
terão facilidades como a
negociação em até 36 vezes, além da redução na
entrada. Excepcionalmente
durante todo o período do
feirão, os clientes que já
possuem débitos de parcelamentos de negociações
anteriores também encontrarão facilidades para o
acerto e renegociação de
suas contas.
“As facilidades para pagamento, ofertadas durante o
Feirão de Negociação da
EDP, têm como objetivo au-

xiliar o cliente que sofreu
com os impactos econômicos, em decorrência do
período da pandemia e
acabou acumulando contas de energia”, ressalta
Vanessa Lugon, gestora
da EDP. Para optar pela
melhor solução, a dica é
preparar-se, colocando
na ponta do lápis todas as
despesas já assumidas e
previstas pela família. Assim, será possível avaliar
com mais precisão quais
condições e formas de pagamento se encaixam no
orçamento doméstico.
Negociação sem sair de
casa
A realização de acordos
pela internet já é uma realidade para Companhia. No
portal EDP Online, www.
edponline.com.br, ou pelo
aplicativo EDP Online,
disponível para todas as
plataformas de smartphone ou tablets, ou por meio
do 0800 721 0123 o cliente
pode negociar e optar pela

forma mais conveniente
para quitar os débitos em
aberto. Basta ter em mãos
o número de instalação e
o CPF do titular da fatura.
Para facilitar ainda mais o
contato do cliente, a empresa disponibiliza um contato
via Whatsapp, por meio do
número (11) 93465-2888
para a consulta de débitos
e solicitação de código de
barras para pagamento.
A negociação poderá ser
realizada em todos os
canais de atendimento
da EDP. Lembrando que,
para evitar aglomeração de
pessoas nas agências de
atendimento presencial, a
escolha da data e horário
do atendimento deve ser
feita pelo site www.edp.
com.br/agendamento.
Sobre a EDP no Brasil
Com mais de 20 anos de
atuação, a EDP é uma das
maiores empresas privadas
do setor elétrico a operar
em toda a cadeia de valor.
A Companhia, que tem
mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, possui seis unidades
de geração hidrelétrica e
uma termelétrica, além de
atuar em Transmissão, Comercialização e Serviços
de Energia. Em Distribui-

ção, atende cerca de 3,5
milhões de clientes em
São Paulo e no Espírito
Santo, além de ser a principal acionista da Celesc,
em Santa Catarina. Foi

eleita em 2020 a empresa
mais inovadora do setor
elétrico pelo ranking Valor
Inovação, do jornal Valor
Econômico, e é referência
em Governança e Susten-

tabilidade, estando há 15
anos consecutivos no Índice de Sustentabilidade

Empresarial (ISE) da B3.
Siga a EDP em: Site |
LinkedIn
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O Brasil volta a quadra neste sábado
(19/06) às 14h30 (horário de Brasília)
Seleção feminina de vôlei se garante na semifinal da Liga das Nações
Vitória por 3 a 0 sobre Coreia do Sul mantém Brasil em segundo lugar
Por Lincoln Chaves - Repórter
da TV Brasi
A seleção feminina de vôlei
está garantida por antecipação nas semifinais da Liga das
Nações. Na sexta-feira (18), o
Brasil derrotou a Coreia do Sul
por 3 sets a 0, com parciais de
25/18, 25/23 e 25/18, pela 13ª
rodada da competição, realizada
em Rimini (Itália). O resultado
assegura à equipe do técnico
José Roberto Guimarães um
lugar entre as quatro melhores,
independente do que ocorrer nas
duas próximas rodadas - as últimas da primeira fase.
As brasileiras estão na vice-liderança da Liga das Nações,
com 11 vitórias em 13 jogos e 34
pontos, dois a menos que os Estados Unidos. Japão (27 pontos)
e Turquia (24) completam o G4
de momento, com as turcas (que
ainda jogam nesta sexta, contra
os Países Baixos) superando a
China, quinta colocada com a
mesma pontuação, na média dos
sets ganhos.
Diante das sul-coreanas, a oposta Tandara - que teve a renova-

ção de contrato com o Osasco
confirmada nesta sexta-feira - e
a central Fernanda Garay, ambas
com 13 pontos, foram os principais nomes da seleção nacional.
As centrais Carol Gattaz e Bia,
com oito pontos cada, também
se destacaram.
“Enfrentamos um time da escola asiática, que sempre é muito
difícil de jogar contra. Tivemos
que ter muita paciência e a
Coréia do Sul jogou muito bem.
No segundo set, tivemos um
pouco mais de dificuldade em
algumas passagens, mas nos
recuperamos no final. Jogamos
bem com nosso contra-ataque e,
principalmente, jogamos juntas”,
comentou a ponteira Gabi, ao
site da Confederação Brasileira
de Voleibol (CBV).
O Brasil volta a quadra neste sábado (19), às 14h30 (horário de
Brasília), contra os Países Baixos, pela 14ª rodada. A seleção
conclui a participação na primeira fase no domingo (20), às 16h,
diante da Turquia. As semifinais
estão previstas para o próximo
dia 24 e a decisão para o dia 25.

