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Famílias vulneráveis de Guararema receberão 
auxílio de R$ 300 mensais do governo do Estado
Ao todo, 11 famílias vulneráveis que perderam integrantes do núcleo familiar por Covid-19 serão beneficiadas
A Secretaria Municipal de 
Assistência Social informou 
nesta semana que Guara-
rema conta com 11 famílias 
que receberão o auxílio men-
sal de R$ 300 disponibiliza-
do pelo governo do Estado 
a famílias vulneráveis que 
perderam ao menos um inte-
grante do núcleo familiar por 
Covid-19 desde o começo da 
pandemia. De acordo com 
a Pasta, o pagamento será 
realizado pelo governo esta-
dual diretamente às famílias 
que serão beneficiadas pelo 
programa SP Acolhe.
O benefício de R$ 1,8 mil 
será pago em seis parcelas 
mensais de R$ 300, entre os 
meses de julho e dezembro 
de 2021. A previsão é que o 
benefício comece a ser pago 

a partir do dia 20 de julho.
“Toda ajuda às famílias em 
vulnerabilidade é sempre 
bem vinda. O Programa SP 
Acolhe tem por objetivo am-
parar as famílias em maior 
fragilidade social”, explica 
o secretário municipal de 
Assistência Social, Eduar-
do Moreira. “A Secretaria de 
Assistência Social de Guara-
rema vem mantendo contato 
com essas famílias em vulne-
rabilidade, tanto para enten-
der as necessidades delas, 
quanto para atualização dos 
cadastros necessários para 
que benefícios como esses 
cheguem a elas”, completa.
A iniciativa vai beneficiar 
famílias inscritas no CadÚ-
nico com renda mensal de 
até três salários-mínimos 

que tenham perdido ao me-
nos um familiar vítima do 
coronavírus, podendo ser 
pai, mãe, avô, avó, filho, fi-
lha ou outro parente, desde 
que a morte tenha ocorrido 
dentro do núcleo familiar. O 
programa considera todas 
as estruturas familiares, ex-
ceto a unifamiliar (uma única 
pessoa), com filhos de todas 
as idades.
Para saber se a família tem 
direito ao benefício, basta 
acessar o site do Bolsa do 
Povo (www.bolsadopovo.
sp.gov.br) e verificar se está 
apto a receber este benefí-
cio.
O anúncio do programa foi 
realizado pelo governo do 
Estado em 29 de junho, no 
Palácio dos Bandeirantes.

Município recebeu a liberação para que doses remanescentes de grupos prioritários sejam utilizadas em todas as faixas etárias
Saúde amplia vacinação contra gripe para toda população de Guararema

A Secretaria Municipal de Saúde 
de Guararema amplia, a partir 
desta segunda-feira (12/07), a 
Campanha de Vacinação Contra 
o Vírus Influenza para toda a 
população acima dos seis me-
ses. Com isso, as doses que não 
foram utilizadas nos grupos prio-
ritários serão destinadas para 
todos os públicos do município.
Para se vacinar, basta apresen-
tar – no momento da imunização 
- documento original com foto e 
comprovante de residência. Não 
é necessário o agendamento 
para a imunização contra o vírus 
Influenza.
Iniciada em 12 de abril, a cam-
panha de imunização contra a 
gripe vacinou na primeira etapa 
crianças de seis meses a cin-
co anos, 11 meses e 29 dias, 
gestantes, puérperas e traba-
lhadores 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 nor-
te 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 Secre-
taria Municipal de Saúde, mon-
tou 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-th-
ru, em que não é necessário sair 
do carro para receber a dose 
da vacina.
O ponto de vacinação do Pau 
D’Alho ficará disponível à popu-
lação até 23 de julho, quando a 
vacinação na região central do 
município ocorrerá no Centro 

de Especialidades de Saúde e 
Apoio à População (Cesap).
“A ampliação da campanha 
de imunização contra o vírus 
Influenza é fundamental para 
aumentarmos a cobertura va-
cinal contra a doença no nosso 
município”, explica a secretária 
municipal de Saúde, Adriana 
Martins. “Pedimos que as pes-
soas, respeitando o calendário 
de vacinação contra a Covid-19, 
venham se vacinar contra a gri-
pe e diminuam a possibilidade 
de internações nesta época do 
ano”, completa.
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 o público que já re-
cebeu doses da vacina contra o 
coronavírus, também é neces-
sário levar o comprovante de 
vacinação.
Causada pelo vírus da Influenza, 
a gripe é uma infecção aguda 
que afeta o sistema respirató-
rio e tem grande potencial de 
transmissão. A vacinação é a 
forma mais eficaz de prevenir a 
doença, que pode levar a com-
plicações graves e até a morte.

Foto: divulgação 

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

SEM AÇÚCAR PARA MUDAR O METABOLISMO

Que o açúcar em excesso faz 
mal para nosso organismo todo 
mundo já sabe, mas poucos 
sabem ou dão importancia para 
todos os benefícios que conse-
guimos quando tiramos o açúcar 
da alimentação, ou pelo menos 
reduzimos em mais de 80% a 
ingestão diária desse alimento. 
Tais benefícios vão muito além 
do emagrecimento, que ocorre 
de maneira significativa já que 
grandes cargas de insulina dei-
xarão de ser secretadas pela 

redução do índice glicêmico 
dos alimentos, tudo isso aliado 
a práticas regulares de exercí-
cios físicos. E ao contrário do 
que se imagina, o “sacrifício” de 
ficar sem açúcar não precisa 
necessariamente ser de meses, 
anos. Mas antes de tudo é impor-
tante destacar os benefícios do 
processo, que vão muito além do 
emagrecimento: há redução da 
circunferência abdominal, cujo 
aumento traz riscos cardiovas-
culares; melhora os níveis de 
energia e consequentemente o 
humor, pois excesso de açúcar 
provoca picos de insulina que, 
em seguida, trazem lentidão, 

sonolência, falta de ânimo, etc. 
Hormônios sofrem uma mudança 
positiva com um reequilíbrio na 
produção, bem como promove a 
desinflamação do nosso corpo e 
reduz drasticamente o apareci-
mento de acnes. Para conseguir 
esses benefícios e outros como 
melhora da pele e redução da 
pressão arterial, 9 a 10 dias sem 
açúcar são suficientes. O perigo 
não está apenas no açúcar do 
cafezinho, dos doces, sucos, 
mas também o açúcar utilizado 
e adicionado aos pães, massas 
em geral e outros alimentos in-
dustrializados que às vezes nem 
imaginamos ter açúcar. Muitos 

desses alimentos apresentam 
rótulo com nomes diferentes 
para o açúcar como xarope de 
glicose, açúcar invertido, xaro-
pe de frutose, xarope de milho, 
etc. A retirada do açúcar não é 
muito fácil para algumas pesso-
as pois podem ter desenvolvido 
uma dependência da substân-
cia, semelhante ao viciado por 
entorpecentes. Há pesquisas 
científicas que indicam que o 
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açúcar age na mesma área do 
cérebro que a cocaína. Para 
suprir a vontade por açúcar nos 
primeiros dias, algumas alterna-
tivas nutricionais são indicadas 
como a canela, o leite de côco, 
a essência de baunilha, etc. Evi-
tar bebidas ácidas que pedem 
a inclusão de açúcar também 
é uma boa estratégia para fugir 
à tentação. E associado a tudo 
isso, o exercício físico irá con-

solidar uma nova fase na vida e 
a mudança de hábito alimentar 
positivo para a saúde. Após 9 a 
10 dias, a dependência por açú-
car estará quebrada e o controle 
daí por diante será muito mais 
tranquilo. Contudo, é importante 
procurar um profissional na área 
de nutrição e também educação 
física para resultados seguros e 
duradouros.
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Ação conjunta do Legislativo com a EDP traz benefícios à população guararemense
Logo no início desse ano, diante de diversas reivindicações dos moradores de Guararema, os vereadores da Câmara Municipal de Guararema solicitaram uma reunião com a EDP e foram atendidos prontamente.

Durante a reunião, os verea-
dores tiveram a oportunidade 
de colocar todas as questões 
que chegavam a eles atra-
vés da população. A EDP 
foi cobrada por ações mais 
assertivas que beneficiassem 
a qualidade do atendimento 
e prestação de serviços da 
empresa no município. 

A EDP logo iniciou a realiza-
ção de diversos mutirões de 
manutenção no município, 
estreitando o contato com o 
Legislativo em reuniões peri-
ódicas entre vereadores e a 
Analista de Grandes Clientes 
e Poder Público da EDP, Yun 
Yun Wei com quem analisa-
ram todas as ações da em-
presa em Guararema. 

A EDP desenvolve anual-
mente um programa de in-
vestimentos com objetivo de 
ampliar a confiabilidade do 
sistema elétrico local, trazen-
do mais robustez aos clientes 
já atendidos e possibilitando a 
ligação de novos consumido-
res residenciais, comerciais e 
industriais nas áreas urbana 
e rural. Em 2021, em Gua-
rarema, a Companhia está 
executando um planejamen-
to para ampliar a qualidade e 
segurança do fornecimento 
de energia. Seguem alguns 
destaques da atuação rea-
lizada entre janeiro e junho:
 
- A poda da vegetação que im-
pacta a rede elétrica faz parte 

do trabalho da EDP e é de mui-
ta relevância para a região, que 
tem a característica de árvores 
frondosas e de grande porte. 
Para este serviço, foi reforçado 
o trabalho de inspeção do sis-
tema local e da intensificação 
da poda, visando aprimorar 
a qualidade do fornecimento. 
Durante o período foram reali-
zadas 4.850 podas.
 
- Também foi intensificado 
os recursos na moderniza-
ção do sistema existente, 
com a substituição 10 Km 
de cabeamento comum por 
cabos com tecnologia que 
proporciona maior proteção 
contra agentes externos, 
como pipas, galhos, árvores 
inteiras e objetos lançados, 
principalmente, em dias de 
chuvas e ventos. Além disso, 
foram substituídos 59 equipa-
mentos da rede e 25 postes.
 
- A Distribuidora reforçou o 
plano de Instalação de re-
ligadores automáticos, que 
contribuem para reduzir a 
abrangência das ocorrências 
com interrupção do forneci-
mento de energia. Durante 
o período foram instalados 
10 equipamentos em pontos 
estratégicos do sistema local.

Investimento recorde

Entre 2021 e 2025 a EDP 
realizará investimento recor-
de de cerca de R$ 3 bilhões 
em sua área de concessão, 

que abrange Alto Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte. 
Trata-se de praticamente o 
dobro do realizado no inter-
valo anterior, contemplando 
melhorias do serviço prestado 
ao município em Guararema.

O aporte terá como foco a ex-
pansão da rede, preparando 
o sistema elétrico para o de-
senvolvimento das 28 cidades 
da área de atuação; melhorias 
operacionais: redução de per-
das, como o combate ao furto 
de energia; investimento em 
digitalização e atendimento ao 
cliente.  Para isso, a Companhia 
entende ser necessária uma 
rede de distribuição segura, 
confiável, monitorada e flexível. 

O Presidente da Câmara 
Municipal de Guararema, 
Sidnei Santos Leal elogia e 
agradece a parceria da EDP 
que se empenhou e continua 
se empenhando em melhoria 
contínua: “A EDP nos aten-
deu prontamente e tem de-
monstrado grande parceria 
na melhoria da prestação 
de serviços em Guararema, 
nos canais de atendimento 
e investimento necessário 
tanto na manutenção pre-
ventiva quanto na expansão 
da rede. Agradecemos muito, 
reconhecendo o todo o em-
penho da equipe da EDP e 
continuaremos trabalhando 
em conjunto.” 
Fonte: Câmara Municipal de 
Guararema 

Projeto exige divulgação de canais para denúncia de maus-tratos contra animais em contas de água, luz e telefone

O Projeto de Lei 1971/21 obri-
ga prestadoras de serviços 
de telefonia e concessioná-
rias de serviços de energia 
e água a veicular, nas contas 
mensais enviadas ao con-
sumidor, informações sobre 
canais para denúncia de cri-
mes de maus-tratos contra 
animais e frases de cons-
cientização. O texto tramita 
na Câmara dos Deputados.
“A difusão de canais de de-
núncia e frases de conscien-
tização por meio das contas 

de água e luz se constitui em 
instrumento fundamental na 
luta contra os maus-tratos e 
na conscientização social em 
prol da causa animal, visto 
que esses boletos são distri-
buídos amplamente em todo 
o País”, diz o autor do proje-
to, deputado Célio Studart 
(PV-CE).
O Poder Executivo, segundo 
a proposta, deverá regula-
mentar a medida, estabe-
lecendo normas e critérios 
complementares, ficando a 

Deputado Célio Studart, autor da proposta

cargo dos órgãos locais de 
meio ambiente definir a se-
quência de frases a serem 
impressas.
Tramitação
O projeto será analisado, em 
caráter conclusivo, pelas co-
missões de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJ).
Reportagem – Murilo Souza
Edição – Pierre Triboli
‘Agência Câmara Notícias’.

Curso de Processamento Artesanal de Carne Bovina é disponibilizado gratuitamente em Guararema
Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico oferece a capacitação para homens e mulheres com mais de 16 anos
A Prefeitura de Guararema 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Emprego e Desen-
volvimento Econômico abriu 
as inscrições para o Curso 
de Processamento Artesa-
nal de Carne Bovina. Aber-
to para homens e mulheres 
acima dos 16 anos, a capa-
citação ocorre entre 14 e 16 
de julho, na sede do Fundo 
Social de Solidariedade.
Durante o curso, os partici-
pantes aprenderão a trans-
formar artesanalmente a 
carne bovina em embutidos, 
curados, moídos, marinados 

e defumados. A capacitação 
é inteiramente gratuita e 
ocorre em parceria com o 
Sindicato Rural de Jacareí 
(SRJ) e o Serviço de Apren-
dizagem Rural (Senar-SP).
“Por meio dessas especia-
lizações vamos ofertando 
mais qualificação profissio-
nal à população de Guara-
rema”, explica o secretário 
municipal de Emprego e 
Desenvolvimento Econômi-
co, Marlon Rodrigues. “Por 
meio de cursos como este 
de Processamento Artesa-
nal de Carnes Bonivas, os 

munícipes vão aumentando 
o leque de possibilidades de 
gerar renda para suas famí-
lias”, completa o titular da 
Pasta.
Para realizar a inscrição 
no curso, os interessados 
podem comparecer à sede 
da Secretaria Municipal de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico, na rua 19 de Se-
tembro, 127, no Centro, de 
segunda a sexta-feira das 8 
às 11h30 e das 13 às 16h30. 
É necessário levar RG, CPF 
e comprovante de endereço. 
Além disso, a inscrição pode 

ser feita de forma online, por 
meio do formulário  disponí-
vel nas redes sociais e no 
site da Prefeitura.
Importante ressaltar que 
as aulas presenciais aten-
dem todas as diretrizes es-
tabelecidas pelo governo 
federal e estadual, pelas 
organizações de Saúde e 
Prefeitura de Guararema. 
Todos os protocolos de se-
gurança sanitária, como o 
distanciamento social, uso 
das máscaras e do álcool 
em gel, são seguidos rigo-
rosamente.
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES --Será improdutivo preocupar-se com o que os outros possam fazer ou dizer a seu 
respeito. Ninguém é perfeito. Mais vale uma orientação do que uma crítica amarga. Problemas 
familiares. Tudo poderá mudar para melhor. Há vantagens nas aventuras, mas não abuse.

TOURO -Período dos mais favoráveis para realizar, com muito sucesso, grandes 
negócios, empreendimentos e tudo aquilo que possa elevá-lo materialmente. Bom 
dia para a vida social e ao amor. Momento em que estará predisposto a cometer 
excessos. Bom para o amor e o casamento.

GÊMEOS -- Bom dia para iniciar negócios relacionados com a indústria, e proprie-
dades. Contudo, não deixe de olhar e zelar pelo bem de seus familiares e não fuja 
as suas responsabilidades e problemas. Mais energia, otimismo e determinação 
são recomendados.

CÂNCER  -Dia em que poderá lhe trazer desentendimentos no ambiente de traba-
lho e até atritos e discussões, mesmo com pessoas desconhecidas. Para o amor e 
negócios, o dia também e negativo. O momento é propício ao comércio de roupas 
feitas e artigos de couro.

LEÃO - O excesso de prazer e de trabalho que requeiram grande concentração e 
capacidade mental, não será favorável hoje. Bom fluxo, todavia, aos negócios iniciados 
anteriormente. Positivo para a vida religiosa e ao amor.

VIRGEM -O excesso de prazer e de trabalho que requeiram grande concentração e 
capacidade mental, não será favorável hoje. Bom fluxo, todavia, aos negócios iniciados 
anteriormente. Positivo para a vida religiosa e ao amor.

LIBRA - Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Assim 
estará você nesta fase que tem tudo para ser maravilhosa. Mas evite estragar tudo 
isso, por causa dos ciúmes e do orgulho pessoal exagerado.

ESCORPIÃO -Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. 
Assim estará você nesta fase que tem tudo para ser maravilhosa. Mas evite estragar 
tudo isso, por causa dos ciúmes e do orgulho pessoal exagerado.

SAGITÁRIO - Dia dos melhores para o comércio de modo geral. Pode solicitar 
favores de amigos e superiores em qualquer caso de dificuldades. Fluxo benéfico à 
sua saúde e a vida sentimental. Bom, também, para as pesquisas e investigações.

CAPRICÓRNIO - Boas indicações de esperanças que se concretizarão num futuro 
próximo. Ainda hoje ou amanhã você estará favorecido no que diz respeito ao amor. 
Início de um bom período no campo profissional e financeiro. Grandes realizações 
em todas as empresas, por mais árduas que possam parecer.

PEIXES - Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o 
excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e muitos benefícios 
receberá em breve. Período favorecido no progresso artístico, na popularidade, na 
melhoria financeira e cultural.

AQUÁRIO -Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com o 
excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e muitos benefícios 
receberá em breve. Período favorecido no progresso artístico, na popularidade, na 
melhoria financeira e cultural.

                                       Para o dia 11 de Julho de 2021

Ana Lúcia Vasques é a nova Presidente
d o  Rot a r y  C l u b e  d e  G u a r a re m a

No dia 06 de Julho  aconteceu a cerimônia de posse do novo presidente e Conselho 
Diretor ano rotário 2021/2022 . O presidente sainte Cledson Nogueira , durante o evento 
transmitiu o cargo de  presidente para Ana Lúcia Vasques , que em seu discurso ressaltou  
a importância do Rotary para comunidade, em seu papel social no momento de pandemia 
reafirmar o compromisso com a comunidade  junto com a sua equipe.

Na foto, Nanci Lara, presidente da Casa da Amizade 2021/22, Ana Lúcia Vasques, 
presidente do Rotary 2021/22, Cledson Nogueira, presidente 2020/21 e Anna Tamaki, 
presidente da Casa da Amizade 2020/21.
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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

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 à instalação não pode ser realizada. Velocidade nominal do plano garantida de acordo com as 
regras da Anatel na entrega a cabo no seu roteador. Valores anunciados válidos para contratações 
realizadas até 30/09/2021. VALORES E CONDIÇÕES VÁLIDOS PARA NOVAS CONTRATAÇÕES. *Consulte 
disponibilidadedisponibilidade para o Wi-fi grátis. **A velocidade de navegação do Wi-fi está sujeita a variações, consulte 

a equipe para mais informações.

(11) 4720-0800

(11) 4720-0800

CONTRATE

idctelecom.com.br

 Av. Antonio Teixeira Muniz, 1325, Ipiranga, Guararema, SP

FAÇA A PORTABILIDADE JÁ

100
MEGA

FONE
NACIONAL

+ 119,80

R$
/mês

Guararema promove 8ª Jornada da Educação Municipal, com 
atividades para formação continuada dos profissionais da Rede
Programação ocorre durante o recesso escolar e terá como temática predominante as Metodologias Ativas da Aprendizagem 

A Secretaria Municipal de 
Educação realiza, de 5 a 
16 de julho, a 8ª Jornada 
da Educação, com foco na 
formação continuada de 
professores e gestores da 
Rede Municipal de Ensino.
 Por meio de palestras on-
line, profissionais da Rede 
Municipal de Ensino acom-
panharão a programação 
com a temática Metodolo-
gias Ativas da Aprendiza-
gem, essenciais no contex-
to do ensino na modalidade 
híbrida, necessário durante 
a pandemia da Covid-19. Os 

palestrantes têm vínculo 
com a Editora Moderna, 
autora do material didático 
usado pela Rede Municipal.
 Também por conta da pan-
demia da Covid-19, o tema 
central da 8ª Jornada da 
Educação é “Educar para 
Transformar: Integração e 
Fortalecimento de Estra-
tégias para Educação em 
Novos Tempos”.
 A programação será ex-
clusiva aos integrantes da 
Rede Municipal de Ensino. 
Participam dos workshops 
e palestras professores, 

gestores, auxiliares da vida 
escolar, estagiários, agente 
de gestão, monitores, as-
sistentes administrativos, 
auxiliares de alimentação 
e serviços gerais, além da 
equipe lotada na sede da 
Secretaria.
 A Jornada da Educação 
deste ano é especialmente 
fundamental devido às cir-
cunstâncias da pandemia 
da Covid-19, que impul-
sionou o ensino híbrido. 
Já vínhamos no processo 
de adoção de plataformas 
digitais, que foi acelerado 

com a pandemia. Por meio 
das palestras e worksho-

pps da programação, com-
partilharemos experiências 
que certamente nos auxi-
liarão muito nas tomadas 
de decisões durante este 
período”, pontua a secretá-
ria municipal de Educação, 
Clara Assumpção Eroles 
Freire Nunes.
 Programação
A programação é dividida 
em workshops e pales-
tras. Ao todo serão cinco 
workshops (Desafios e So-
luções, com Eugênio Fer-
rarez; Técnicas culinárias 
e prática das fichas técni-
cas de preparações, com 
o chef Léo Delben; Sus-
tentabilidade: Um Desafio 
Diário; Cinema na escola: 
Debates a partir da Sétima 
Arte; e Ensino Híbrido e as 

Metodologias Ativas) e dez 
palestras (Como se redes-
cobrir professor, Alfabeti-
zação em foco: preditores 
para o desenvolvimento 
da linguagem matemática; 
Estratégia para o Ensino 
Remoto; A Aprendizagem 
Baseada em Projetos; Li-
derança, gestão escolar e 
pedagógica: o desafio de 
fazer acontecer; Autoco-
nhecimento; Instrumentos 
para avaliar as habilidades 
preditoras; Avaliação e in-
tervenção nas habilidades 
escolares; O Desafio de 
Promover a Aprendizagem 
Significativa; e A equipe 
gestora e o desafio da 
formação continuada dos 
professores).

fotos: Vitoria Mikaelli
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Colunista Social

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

Colunista Social 

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 Julho (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 e muitas felicidades!

O conceituado cabeleireiro Paulo Vieira (01/07) recebeu os cumprimentos de Beatriz, Léia, Arnalda, 
Francine, Erlon e Elci. Alan Moura (01/07) ganhou um valioso e lindo presente 

de aniversário: Thomas.

Talentosa atriz Luciana Zitei (Palhaça Belinha) (01/07).  Felipe Moreno (CHICO PHONE) (03/07).  Lenice Oliveira (Gorda) (08/07).
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Talentoso músico Carlos Ribeiro (07/07). Ildemárcio Papa (08/07).

Pastor Luciano Ferreira, presidente da Igreja Assembleia de Deus de Madureira (08/07). Rafael Barboza dos Santos (10/07).

Adilson Júnior (09/07).
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 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

Empregados dos Correios entram em grupo prioritário para vacinação contra covid-19
Empregados dos Correios en-
tram em grupo prioritário para 
vacinação contra covid-19
O Ministério da Saúde incluiu 
os empregados dos Correios 
no rol de públicos prioritários 
para vacinação contra co-
vid-19. O anúncio foi feito no 
dia 6/07 em encontro entre o 
presidente dos Correios, Flo-
riano Peixoto, e o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga. As 
informações sobre cronograma 
e como ocorrerá a vacinação 
nos estados serão divulgadas 
oportunamente.
“Esse pleito, que é um sonho 
para todos os servidores dos 
Correios, hoje vira realidade. 
Nós pactuamos com o grupo 
do Programa Nacional de Imu-
nização e essa demanda foi 
aceita. Estamos muito felizes 
de anunciar essa esperança 
para os servidores dos Cor-
reios, uma empresa que tem 

prestado tantos serviços ao 
Brasil, em tanto tempo”, decla-
rou o ministro Queiroga.
O presidente da estatal, Flo-
riano Peixoto, agradeceu ao 
ministro, destacando a sensi-
bilidade na aprovação do pe-
dido, uma vez que a empresa 
presta serviços essenciais à 
população. “Esta foi uma inicia-
tiva dos Correios de reconhe-
cer o seu pessoal como uma 
parcela muito exposta, na linha 
de frente, à possibilidade de 
contaminação. Ficamos muito 
satisfeitos com a anuência do 
ministro Queiroga à inclusão da 
categoria no grupo prioritário”, 
afirmou o dirigente.
Desde março de 2020, a empre-
sa vem acompanhando a situa-
ção de saúde dos empregados, 
prestando o apoio necessário e, 
também, atuando para garantir 
o bom funcionamento das ativi-
dades operacionais. Além de in-

tensificar as orientações quanto 
aos cuidados básicos de higiene 
e procedimentos de limpeza dos 
ambientes e equipamentos, os 
Correios disponibilizaram a to-
dos os empregados álcool em 
gel e máscaras laváveis, ins-
talaram painéis de acrílico em 
guichês de atendimento e, nos 
centros operacionais, promove-
ram a reorganização das esta-
ções de trabalho, para manter 
o distanciamento recomendado.
Garantir a saúde dos emprega-
dos permanece sendo a prio-
ridade da Diretoria Executiva 
dos Correios, que não mediu 
esforços para disponibilizar 
a vacina a todo o efetivo da 
empresa.
 Assessoria de Imprensa
Superintendência de São Pau-
lo Metropolitana

imprensaspm@correios.com.br
(11) 97200-6504  Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. 
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Aponte a 
câmera do
celular e 
abra sua
conta.

Escolha o Sicredi, 
onde o dinheiro rende um mundo melhor.

Existe alternativa.

Existe o consumo consciente.
Existe o desenvolvimento sustentável.
Existe a cooperação.

SAC - 0800 724 7220     Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

O Sicredi é a alternativa para você, 
sua empresa ou seu agronegócio. 
Aliamos as suas necessidades 
financeiras com a economia local, 
a educação e o desenvolvimento 
das regiões em que atuamos. 
É com esses valores que queremos 
construir uma sociedade mais 
próspera. Que valores tem o seu 
dinheiro?

(11) 4693-1085
R. Francisco Freire, 25, Guararema/SP

Guararema recebe 1244 doses de vacinas contra a Covid-19
e libera cadastro para pessoas de 39 anos sem comorbidades
Maior parte do lote será utilizada em pessoas de 37 a 39 anos e parte no grupo de 40 a 59 anos
A Secretaria Municipal 
de Saúde recebeu no dia 
06 de Julho, 1244 novas 
doses de vacinas contra 
o coronavírus. São 500 
unidades da Janssen 
(dose única), 354 da Pfi-
zer e 390 unidades da 
Astrazeneca. A maior 
parte do lote será utiliza-
da em pessoas de 37 a 
39 anos e outra parte no 
grupo de 40 a 59 anos.
“Inicialmente abriremos 
cadastro para pessoas 
com 39 anos, mas ire-
mos avançar nas faixas 
de 38 e 37 anos de acor-
do com a disponibilidade 
de vacinas. Reforço que 
a Secretaria Municipal 
de Saúde continua soli-
citando o envio de mais 
doses aos grupos que 

ainda não foram 100% 
contemplados”, destaca 
o prefeito Zé.
O cadastro para vaci-
nação em Guararema 
está aberto para pes-
soas com mais de 39 
anos e para os outros 
grupos já anunciados. 
O cadastro está dispo-
nível 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 tam-
bém é obrigatório que 
seja realizado o cadastro 
no vacinaja.sp.gov.br, do 
governo do Estado.
“É muito importante fa-
zer o cadastro em nosso 

site e na plataforma do 
governo do Estado. Pe-
dimos também que no 
dia da vacinação, que 
as pessoas não deixem 
de trazer os documentos 
necessários com suas 
respectivas cópias, es-
tar com a documenta-
ção correta evita atraso 
e agiliza o processo”, 
afirma a secretária de 
Saúde de Guararema, 
Adriana Martins.
Para se vacinar, é preci-
so levar um documento 
com foto contendo o nú-
mero do CPF (original e 
cópia), o Cartão Nacio-
nal de Saúde (original e 
cópia) e comprovante de 
residência atualizado
(riginal e cópia).
Acompanhamento Vaci-

na.Digital
A Prefeitura de Guara-
rema, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Saúde, reforça que os 
cadastrados no Vacina.
Digital, podem acom-

panhar o agendamento 
da vacinação e outras 
informações importan-
tes acessando o site da 
Prefeitura.
Mesmo com o novo sis-
tema, em que o munícipe 

recebe um SMS após a 
realização a confirmação 
do agendamento, é fun-
damental verificar cons-
tantemente pelo site se 
há atualizações sobre o 
cadastro realizado.
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Loja Pérola do Bem é reaberta com expectativa de grande adesão
Iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Guararema realiza troca de recicláveis por produtos diversos

A Loja Pérola do Bem re-
tomou suas atividades no 
dia 05/07 em Guararema. 
Promovendo a troca de 
materiais recicláveis por 
produtos diversos, a ini-
ciativa do Fundo Social de 
Solidariedade, com o apoio 
da Secretaria Municipal de 
Obras, Meio Ambiente, Pla-
nejamento Urbano e Servi-
ços Públicos, a ONG Espa-
ço Urbano e a Cooperativa 
Guararecicla, deve atrair a 
atenção da população de 
Guararema e ter boa ade-
são do público.
Participaram da reinaugu-
ração a presidente do Fun-
do Social de Solidariedade, 
Carmen Rosana de Moura 
Santos Pieruccetti, o prefei-
to Zé, o vice-prefeito Odva-
ne Silva, o presidente da 
Câmara Municipal, Sidnei 
Leal e as representantes da 
ONG Espaço Urbano, Ali-
ne Kiss e Roseli Barbosa. 
A equipe do Fundo Social 
também esteve presente 
na cerimônia.
“Estamos com grandes ex-
pectativas de adesão do 
público para a Loja Pérola 
do Bem. Nos preparamos 
para essa reabertura, esta-
mos disponibilizando pro-
dutos de qualidade e temos 
certeza que conseguire-
mos promover a coleta de 
recicláveis na cidade, que 
é o grande objetivo do pro-
jeto”, explica a presidente 
do Fundo Social, Carmem 
Rosana, que também res-
saltou o projeto itinerante 
do Pérola do Bem. “Por 
meio da loja itinerante, va-
mos levar o Pérola do Bem 
nos bairros mais afastados 
do município, para que toda 
a população de Guararema 
tenha a oportunidade de 
realizar a troca de reciclá-
veis”, explica.
O intuito do projeto, que 

permanece de por tas 
abertas às segundas e 
terças-feiras, é aumentar a 
arrecadação de recicláveis 
no município e espalhar o 
conceito do valor dos ma-
teriais recicláveis que se 
transformam em produtos 
e, futuramente, também em 
serviços.
“Quero parabenizar a pre-
sidente do Fundo Social, 
a Carmem Rosana, e toda 
sua equipe pelo trabalho 
excelente que vem sendo 
desempenhado à frente do 
Fundo Social de Guarare-
ma”, pontua o prefeito Zé. 
“Sabemos a importância 
da Loja Pérola do Bem e 
o potencial que ela possui, 
por isso estamos animados 
com a reabertura do espa-
ço”, completa.
A cada 1 quilo de reci-
cláveis, 250 gramas de 
isopor, ou 2 litros de óleo 
será dado um selo. Quando 
completado cinco selos, o 
morador pode realizar a 
troca por um item da loja.
Todos os moradores de 
Guararema podem parti-
cipar do projeto que tem 
como foco principal mudar 
os hábitos da população, 
contribuindo para a sepa-
ração dos resíduos reci-
cláveis, agregando valor 
a estes produtos, promo-
vendo a sustentabilidadee 

preservação ambiental.
Trocas de materiais
As entregas inicialmente 
poderão ser feitas no Fun-
do Social de Solidariedade 
(rua Dona Laurinda, 193 - 
Centro) e na Cooperativa 
Guararecicla (rua João Bar-
bosa Oliveira, 3111 - Morro 
Branco) – quando acima 
de 30 quilos. Há ainda o 
projeto da Loja Itinerante 
para que moradores dos 
bairros afastados tenham a 
possibilidade de realizar a 
destinação dos recicláveis 
e a troca dos produtos.
As trocas poderão ser fei-
tas exclusivamente no Fun-
do Social, às segundas e 
terças-feiras, das 9 às 11 
horas e das 14 às 16 horas. 
Os itens de maior volume 
deverão ser entregues na 
Cooperativa Guararecicla 
de segunda a sexta-feira 
das 9 às 16 horas.

Fotos: Vitoria Mikaelli
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QUARTA ETAPA DA VACINAÇÃO DA GRIPE

UNIDADE DE SAÚDE DO
JARDIM DULCE

UNIDADE DE SAÚDE
DO JARDIM LAMBARI

A VACINAÇÃO TAMBÉM ACONTECERÁ NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
Rua Padre Manoel da Nóbrega, 35

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
Av. Francisca Lerário, 955

PARA TODA POPULAÇÃO
ACIMA DOS 6 MESES DE IDADE

ATÉ
23/7

A CIDADE CONTARÁ COM O POSTO MÓVEL
NO ESTACIONAMENTO DO PAU D'ALHO
(RECANTO DO AMÉRICO) COM OPÇÃO DE DRIVE-THRU

NÃO PRECISA FAZER CADASTRO
BASTA LEVAR:
DOCUMENTO COM FOTO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA
COMPROVANTE DE VACINAÇÃO DA COVID-19
(CASO JÁ TENHA SIDO VACINADO)

Segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

A PARTIR DE

12/7

Vacinação contra Covid-19: Guararema libera cadastro para pessoas de 38 anos
Município recebeu no início desta semana 1.244 doses que serão utilizadas para dar andamento à imunização da população
A Secretaria Municipal de 
Saúde liberou no dia 08/07 
o cadastramento para vaci-
nação contra a Covid-19 de 
pessoas de 38 anos sem 
comorbidades. No início 
desta semana, o municí-
pio recebeu 1.244 doses 
de vacinas que, além de 
outras faixas etárias, tam-
bém serão utilizadas neste 
público.
 
São 500 unidades da Jans-
sen (dose única), 354 da 
Pfizer e 390 unidades da 
Astrazeneca. A maior parte 
do lote será utilizada em 
pessoas de 37 a 39 anos 
e outra parte no grupo de 
40 a 59 anos.
 
A Pasta dividiu o cadas-
tramento do público de 37 
a 39 anos em três blocos. 
No início desta semana o 
cadastro para pessoas de 
39 anos foi liberado e a ex-
pectativa é que em breve o 
público de  37 anos possa 
se cadastrar.

 
O cadastro está disponível 
no Vacina.Digital, no site da 
Prefeitura de Guararema 
(guararema.sp.gov.br), no 
banner da página inicial 
ou no link “Cadastramen-
to Para Vacinação da Co-
vid-19”. Vale ressaltar que 
também é obrigatório que 
seja realizado o cadastro 
no vacinaja.sp.gov.br, do 
governo do Estado.
 “É muito importante fazer o 
cadastro em nosso site e na 
plataforma do governo do 
Estado. Pedimos também 
que no dia da vacinação, 
que as pessoas não deixem 
de trazer os documentos 
necessários com suas res-
pectivas cópias, estar com a 
documentação correta evita 
atraso e agiliza o processo”, 
afirma a secretária de Saú-
de de Guararema, Adriana 
Martins.
 
Para 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 compro-
vante de residência atuali-
zado (original e cópia).
 Acompanhamento Vaci-

na.Digital. A Prefeitura de 
Guararema, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, reforça que os ca-
dastrados no Vacina.Digi-
tal, podem acompanhar o 

agendamento da vacinação 
e outras informações im-
portantes acessando o site 
da Prefeitura.
 Mesmo com o novo sis-
tema, em que o munícipe 

recebe um SMS após a re-
alização a confirmação do 
agendamento, é fundamen-
tal verificar constantemente 
pelo site se há atualizações 
sobre o cadastro realizado
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ARRAIÁ DO COLÉGIO VIRTUDE – DRIVE THRU
MATRÍCULAS ABERTAS PARA O 2º SEMESTRE

O Arraiá do Colégio Virtude foi 
realizado no dia 26/06 em uma 
animada festa DRVE THRU.
Barracas com brincadeiras juni-
nas como: peixinho, argola, tom-
ba lata, além de pastéis, doces 
e uma deliciosa galinhada feita 
pelo chef Eduardo Carvalho.
Tudo sendo animado pelo som 
do trio: João Socó, Fausto e 
Faustinho.
Com o apoio dos patrocinadores: 
Irmãos Marques, Bola de Sabão, 
Vita Care Farma, Hotel Guara-
rema, Viver em Guararema Imó-
veis, Alx_esportes, Gú Ferrari, 
Gustavo Bernardino Personal 
Trainer, Vitta Pet e MecDias, 
além dos colaboradores, amigos 
e pais de alunos, parte da renda 
e doações foram destinados ao 
Lar dos Velhinhos de Guararema 
com 10 cestas básicas e ao Fun-
do Social de Solidariedade de 
Guararema com 10 cobertores.
A todos, nosso muito obrigado!! 


