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Rede Municipal de Ensino de Guararema lança a série
inédita “Criativando” com temáticas e plataformas diversas
Por ora, três programas com diferentes abordagens temáticas são apresentadas pela Secretaria de Educação. Os programas são compostos por podcasts e vídeos de TV

A Secretaria Municipal de 
Educação lançou nesta se-
mana a série Criativando, que 
reúne programas com diferen-
tes abordagens para crianças 
de Guararema. s Série é a 
soma de três programas de-
senvolvidos pela Pasta: o “Me 
Conta”, o “Vamos Cantar?”, e 
o “Vamos Aprender?”.
 
O primeiro deles, o Me Con-
ta, é um podcast dedicado ao 
público infantil veiculado pela 
Rádio Mega FM de Guara-
rema. Apresentado pela pro-
fessora Michele Fonseca, 
de segunda a sexta-feira, o 
programa tem duração de 15 
minutos e apresenta histórias 
infantis para o público. O po-
dcast é exibido em três horá-
rios diferentes, às 7h15, 15 e 
17 horas, com a participação 
de convidados.
 
Já o segundo programa é o 
“Vamos Cantar?”. Também 
por meio de podcasts, a Pas-
ta viabilizará semanalmente 
informações sobre gêneros 
musicais, canções, ritmos, 

instrumentos e dicas de ati-
vidades dinâmicas a serem 
realizadas em família. O con-
teúdo é alinhado com os livros 
didáticos e em consonância 
com as diretrizes da Base Na-
cional Comum Curricular, que 
é o documento que norteia o 
Ensino no Brasil. O músico 
Washington Soul é o apre-
sentador do programa, que 
também será veiculado pela 
Rádio Mega FM de Guarare-
ma a partir de 3 de agosto, 
às terças e quintas-feiras, em 
dois horários: às 11h30 e às 
16h30.
 
Por fim, o programa “Vamos 
Aprender?”, que são vídeos 
educativos cujos roteiros de 
aprendizagem e conteúdos 
foram selecionados por es-
pecialistas, e estão segmen-
tados por etapa de ensino, 
contemplando habilidades 
da Base Nacional Comum 
Curricular.
 
A programação irá ao ar pela 
Rede Vida ou Canal Futura, e 
também poderá ser acessada 

pela plataforma digital Google 
Classroom e outras ferramen-
tas digitais, com estreia pre-
vista para o dia 2 de agosto.
 
“O Criativando tem como 
propostas ativar a criativida-
de dos alunos, diversificar os 
meios de comunicação com 
o nosso público estudante e 
aproximar as famílias do coti-
diano escolar, pois são conte-
údos dos programas de ensi-
no. Contação de histórias com 
bom humor, muita ginga com 
os conteúdos relacionados à 

música e também os progra-
mas de televisão elaborados 
por especialistas. Em breve 
teremos outras novidades 
da série Criativando”, expli-
ca a secretária municipal de 
Educação, Clara Assumpção 
Eroles Freire Nunes. 
 
A programação completa e 
como encontrar os conteúdos 
serão divulgados nas redes 
sociais da Prefeitura de Gua-
rarema e comunicado à Rede 
Municipal de Ensino.

Internet de qualidade em
todos os momentos!
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CONTRATE Av. Antonio Teixeira Muniz, 1325, Ipiranga, Guararema, SP

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

99,90

R$
/mês

nos 6 primeiros meses

Planos anunciados com fidelidade de 12 
meses, consulte opções para planos sem 
fidelidade. Instalação sujeita a cobertura 
e viabilidade técnica. Promoção válida 
para os primeiro 6 meses de contrato, 
após este período retorna ao valor 
original do plano, válida somente para a 
cidadecidade de Guararema, SP. 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 
gagarantida 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 
disponibilidade para o Wi-fi grátis. **A 
velocidadevelocidade de navegação do Wi-fi está 
sujeita a variações, consulte a equipe 

para mais informações.
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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

O PODER DA CAMINHADA

Não há exercício mais fácil de 
praticar do que a caminhada. 
Ela não exige habilidade, é 
barata, pode ser feita pratica-
mente a qualquer hora do dia, 
não tem restrição de idade e 
ainda pode ser feita dentro de 
casa se a pessoa tiver uma 
esteira. Para uma pessoa 
que não pratica nenhum tipo 
de esporte, uma caminhada 
de 10 minutos por dia já pro-
voca efeitos perceptíveis ao 
corpo depois de apenas uma 

semana. Além da melhora do 
condicionamento físico, as 
vantagens de caminhar para 
a saúde do corpo e da mente 
são muitas, e comprovadas 
pela ciência. Por exemplo: 
Melhora a circulação: estu-
do feito pela USP de Ribeirão 
Preto, provou que caminhar 
durante aproximadamente 
40 minutos é capaz de redu-
zir a pressão arterial duran-
te 24 horas após o término 
do exercício. Isso acontece 
porque durante a prática do 
exercício, o fluxo de sangue 
aumenta, levando os vasos 
sanguíneos a se expandirem, 
diminuindo a pressão. Além 
disso, a caminhada faz com 

que a as válvulas do coração 
trabalhem mais, melhorando 
a circulação de hemoglobina 
e a oxigenação do corpo.
Deixa o pulmão mais eficiente: 
o pulmão também é bastante 
beneficiado quando caminha-
mos. As trocas gasosas que 
ocorrem nesse órgão passam 
a ser mais poderosas quando 
caminhamos com frequência. 
Isso faz com que uma quanti-
dade maior de impurezas saia 
do pulmão, deixando-o mais 
livre de secreções e poeiras. 
Combate a osteoporose: O 
impacto dos pés com o chão 
tem efeito benéfico aos ossos. 
A compressão dos ossos da 
perna, e a movimentação de 

todo o esqueleto durante uma 
caminhada faz com que haja 
uma maior quantidade de es-
tímulos elétricos em nossos 
ossos, chamados de piezelé-
trico. Esse estímulo facilita a 
absorção de cálcio, deixando 
os ossos mais resistentes e 
menos propensos a sofrerem 
com a osteoporose.
Afasta a depressão: Duran-
te a caminhada, nosso cor-
po libera uma quantidade 

José Marcos - Educador 
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maior de endorfina, hormô-
nio produzido pela hipófise, 
responsável pela sensação 
de alegria e relaxamento. 
Quando uma pessoa come-
ça a praticar exercícios, ela 
automaticamente produz en-
dorfina. Depois de um tempo, 
é preciso praticar ainda mais 
exercícios para sentir o efeito 
benéfico do hormônio. Come-
çar a caminhar é o inicio de 
um círculo virtuoso. Quanto 

mais caminha, mais endorfina 
o organismo produz, o que 
dá mais ânimo. Esse relaxa-
mento também faz com que 
o praticante esteja preparado 
para passar cada vez mais 
tempo caminhando. Contudo 
o modo de caminhar é impor-
tantíssimo. Deve-se impor um 
ritmo constante onde o cor-
po sinta o exercício, no limite 
do esforço moderado que é 
quando a respiração começa 
a ficar levemente acelerada. 
Ritmo de shopping não vale.

Saúde, sorriso e bem-estar!

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema-SP   |   (11)2626-0606   |   (11) 99910-7781   |       @unnaexcelenciaemsaude
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Medicina Odontologia

Unna Estética
Tratamentos exclusivos e modernos, 
com tecnologias avançadas como 
Solon, FotoAge, e muito mais.

Conheça o Clube da Estética:
Um compromisso semanal com 
seu corpo.

O melhor da Odontologia em 
Guararema, contando com:
Clínica Geral
Pediatria
Estética Dental
Odontologia Preventiva
Ortondontia
Implantes Implantes 
Prótese 
Clínica Credenciada

Cardiologia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Clínico Geral
Dermatologia
Endocrinologia
FisioteFisioterapia/ Acupuntura
Fonoaudiologia
Ginecologia e Obstetrícia
Nutricionista
Ortopedia e Traumologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
PsicologiaPsicologia
Psiquiatria
Urologia

Ultrassom de Mama, de Próstata, Abdomên 
Total, Transvaginal, Obstetrico Simples, 
Obstetrico com Doppler, Morfologico e Pelvico.

Exames de Imagem
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COMTUR aprova projeto de reforma e manutenção da 
Estação Central, Pátio dos Ferroviários e entorno
Recurso de mais de R$ 360 mil será disponibilizado por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos)

O Conselho Municipal de 
Turismo de Guararema 
(Comtur) aprovou, durante 
a 17ª reunião ordinária, o 
projeto de reforma e manu-
tenção da Estação Central, 

do Pátio dos Ferroviários e 
entorno.
 O recurso que viabilizará 
a reforma é da ordem de 
R$ 361.108,44, provenien-
te da Secretaria de Estado 

de Turismo e Viagens, por 
meio do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos 
(Dadetur).
 “A aprovação do Comtur 

Neste sábado (24/07), Guararema realiza 3º Dia D da vacinação contra a Covid-19
Secretar ia Munic ipal  de Saúde, que viabi l iza ação, projeta a imunização de cerca de mil  pessoas

mostra que o projeto idea-
lizado pela administração 
municipal é importante 
para a melhoria destes 
espaços públicos”, explica 
o secretário municipal de 

Emprego e Desenvolvi-
mento Econômico, Marlon 
Rodrigues. “Esse recurso 
de mais de R$ 360 mil vai 
ser determinante para que 
tanto a Estação Central 
quanto o Pátio dos Ferrovi-
ários recebem as melhorias 
planejadas”, completa.
 
Por meio da Lei nº 16.430 
de 2017, que reconhece 
Guararema como Municí-
pio de Interesse Turístico 
(MIT), são disponibilizados 
anualmente recursos para 
a execução de obras e pro-
gramas ligados ao desen-
volvimento do turismo nas 
cidades reconhecidas. Os 

convênios são celebrados 
com o Dadetur e provêm 
do Fundo de Melhoria das 
Estâncias, cujos projetos 
devem ser aprovados no 
Comtur de cada Município.
 
O Pátio dos Ferroviários e 
seu entorno foi inaugurado 
em 2012 e é hoje um dos 
locais mais visitados da ci-
dade, onde se localiza tam-
bém a Estação Ferroviária 
Central, que foi palco do 
transporte de cargas e pes-
soas entre 1876 e a década 
de 1970, e hoje é palco do 
passeio turístico-cultural de 
Maria-Fumaça.

Neste sábado (24/07), a Pre-
feitura Municipal de Guarare-
ma, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, realiza o 
3º Dia D da Vacinação Contra 
a Covid-19, com projeção de 
imunizar cerca de mil pesso-
as. O público-alvo da ação são 
pessoas de 30 a 34 anos e com 
mais de 37 anos, faixas etárias 
nas quais a Secretaria recebeu 
doses.  
A Pasta recebeu nesta quin-

ta-feira (22/07) 2.031 novas 
doses de vacinas contra o co-
ronavírus. São 450 unidades 
da Coronavac, 1.485 da Astra-
zeneca e 96 da Pfizer, em que 
mais de 75% são destinadas a 
segunda aplicação em idosos 
de 60 e 62 anos, trabalhadores 
da Saúde e pessoas com idade 
entre 30 e 34 anos, estes que 
receberão a primeira dose. Par-
te deste lote será utilizada na 
ação deste sábado.

Assim como nas outras duas 
edições, a ação especial de va-
cinação contra o coronavírus 
ocorrerá no estacionamento do 
Pau D’Alho, com a opção de 
imunização no sistema drive-
-thru e para pedestres agenda-
dos, e na Central de Vacinação 
Coronavírus (Cevac), no bairro 
do Nogueira.
Importante ressaltar que todos 
os moradores que receberão a 
vacina neste dia estarão agen-
dados e deverão comparecer 
no horário determinado pela 
Secretaria Municipal de Saúde.
“Já realizamos outras duas edi-
ções do Dia D da Vacinação e 
analisamos que foram impor-
tantes para o avanço na imu-
nização da nossa população”, 
explica a secretária municipal 
de Saúde, Adriana Martins. 
“Com o 3º Dia D da Vacinação 
vamos acelerar o processo de 
imunização na nossa cidade 
e garantir que mais pessoas 
recebam a vacina”, completa.

A Secretaria Municipal de Saú-
de reforça que segue cobrando, 
junto ao governo do Estado o 
encaminhamento de novas do-
ses da vacina para ampliar a 
imunização da cidade.
Cadastro
O cadastro está disponível no 
Vacina.Digital, no site da Pre-

feitura de Guararema (guara-
rema.sp.gov.br), no banner da 
página inicial ou no link “Ca-
dastramento Para Vacinação 
da Covid-19”. Vale ressaltar 
que também é obrigatório que 
seja realizado o cadastro no 
vacinaja.sp.gov.br, do governo 
do Estado.

Para se vacinar, é preciso levar 
um documento com foto con-
tendo o número do CPF (origi-
nal e cópia), o Cartão Nacional 
de Saúde (original e cópia) e 
comprovante de residência atu-
alizado (original e cópia).
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES - Notícias, aparentemente exageradas ou formuladas com o intuito de pressioná-lo, 
deverão ser pura e simplesmente desacreditadas. Esteja alerta para o que vier. Bom momento 
para o que disser respeito ao interesse pessoal e romântico.

TOURO - Dia em que conseguirá realizar boa parte de seus anseios e desejos, 
principalmente os que estão ligados ao campo profissional. Fluxo propício, também, 
ao amor, às diversões e às reuniões sociais. Você está sob a influência benéfica 
da atual fase da lua.

GÊMEOS - Por mais difíceis que sejam as circunstâncias deste dia, você será 
vencedor, devido ao bom aspecto astral reinante em seu horóscopo. Todavia, evite 
tensões, entendendo-se da melhor maneira possível com todos. Haja com bastante 
meticulosidade que tudo tenderá a ir cada vez melhor.

CÂNCER  -As primeiras horas do dia poderão trazer conhecimentos que ajudarão 
você a superar qualquer obstáculo que possa surgir. Estará predisposto, alegre 
e otimista. Surpresas agradáveis à tarde. Procure evitar atritos com pessoas de 
temperamento forte.

LEÃO -Oposição de terceiros não afetará neste dia pois tudo indica que terá muito 
sucesso no trabalho, na vida social e elevará suas finanças através de negócios bem 
entabulados. Boa saúde e êxito amoroso. Sucesso nas questões financeiras, nos 
jogos e na loteria.

VIRGEM -Propício para ir a festividades, reuniões sociais e para obter conselhos de 
pessoas dotadas de grandes conhecimentos. Boas chances no setor amoroso e na 
amizade. Excelente intuição e disposição. Sucesso profissional.

LIBRA - Propícia influência para cultivar os dons de seu intelecto, seu espírito filo-
sófico e otimista e para seu desenvolvimento mental. Fará ótimas relações sociais 
e propícias amizades. Procure conversar mais com a pessoa amada.

ESCORPIÃO - Dê importância às conveniências sem se esquecer da utilidade 
prática das coisas. A construção, sem estabilidade de qualquer assunto, pode 
trazer aborrecimentos imediatos. Pense, haja e fale de modo mais agressivo para 
conseguir o que pretende. Seja objetivo.

SAGITÁRIO - Bom dia para fazer novas experiências científicas ou psíquicas, 
para a assinatura de contratos e para as diversões, prazer e a vida sentimental 
e amorosa. Loteria favorecida. Cuide da sua saúde e da moral. Tendência à de-
pressão psíquica.

CAPRICÓRNIO - Indícios de excelentes contatos com pessoas mais idosas que 
você e de bom nível financeiro e material. Aproveite tal oportunidade para tirar algum 
proveito. Inteligência clara e forte magnetismo pessoal. Ótima intuição e bastante 
gosto para as coisas novas.

PEIXES -- Influência astral que inclinará às mudanças em negócios, de emprego 
ou até mesmo de residência. O aumento de sua popularidade será evidente, apesar 
de alguns reveses ou queda. Excelente ao amor. Cuidado com notícias falsas, com 
pessoas que se dizem amigas.

AQUÁRIO -Se agir corretamente, terá grande expansão em todos os sentidos quer 
nos negócios, quer na vida social e profissional. Bom às investigações e as novas 
descobertas. Notícias negativas. Cuidado neste dia, para não perder a confiança 
nas pessoas.

                                       Para o dia 25 de Julho de 2021

Escritório Síntese 
Contabilidade 

Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, 

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

critório, e conta com uma equipe excelente de profissionais 

pronta para assessorar a sua Empresa. 

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

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

Solução

3

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.

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
NS

S
S

S

S
S

S
S

S

Tereza

DiversãoIdade

Idade
N

om
e

Úrsula

Vanessa

70 anos

75 anos

80 anos

Cinem
a

Feiras de artesanato

R
estaurantes

70 anos

75 anos

80 anos

Tereza

Úrsula

Vanessa

Cinema

Restaurantes

Feiras de artesanato

75 anos

70 anos

80 anos

NomeDiversãoIdade

1. A senhora de 
70 anos gosta 
muito de 
frequentar bons 
restaurantes.

2. Vanessa gosta de 
procurar objetos 
decorativos 
em feiras de 
artesanato.

3. Tereza tem 
75 anos.

Na terceira idade
Três senhoras, que já estão na ter-
ceira idade, divertem-se cada qual à 
sua maneira. Considerando as dicas, 
descubra o nome e a idade de cada 
senhora, assim como o que elas fa-
zem para se divertir.
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sicrediprogresso.com.br

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

Taxas a
partir de 0,86%

ao mês

Fale com um de nossos gerentes:
Andressa (11) 94288-2573 | Francisco (11) 97199-4883

Servidores Públicos da Prefeitura e da
Câmara de Vereadores de Guararema.

Crédito Consignado

Somos o Sicredi e temos as melhores soluções 
financeiras para tirar seus planos do papel. Conte 
com o nosso Crédito Consignado. 

Fundo Social de Guararema abre inscrições para curso de trancista
Inscrições para formação de Box Braids devem ser feitas na sede do Fundo Social
O Fundo Social de Guara-
rema abriu as inscrições 
para o curso de trancista, 
que será realizado em 28 
de agosto.
A formação é uma oportu-
nidade para que os alunos 
absorvam a demanda do 
mercado e consigam gerar 
renda a partir do conteúdo 
aprendido.
O curso de tranças destina-
-se ao público interessado 
em aprender ou aperfeiço-
ar as técnicas relacionadas 
a Box Braids, que vem con-
quistando novos adeptos a 
cada dia.
A realização do curso é 
uma parceria com o projeto 
Recicla Cidades e, para in-
centivar a separação de re-
cicláveis, a inscrição ocorre 
mediante a contribuição de 
50 embalagens Tetra Pak 
higienizadas.
“Nosso intuito é capacitar 
os alunos para que estes 
estejam prontos para ge-
rar renda com as técnicas 

aprendidas”, explica a pre-
sidente do Fundo Social, 
Carmem Rosana. “A par-
ceria com o projeto Recicla 
Cidades é importante para 
fomentarmos a reciclagem 
no nosso município e es-
timularmos a reciclagem”, 
completa.
As inscrições devem ser 
feitas no Fundo Social, na 
rua Dona Laurinda, 193, 
no Centro, das 8 às 11h30 
e das 13 às 16h30. Para 
se inscrever é necessário 
levar um documento com 
foto como RG, o CPF e 
comprovante de residência.
Podem se inscrever pesso-
as com idade acima de 16 
anos – em caso de ser me-
nor de idade, é necessária 
a autorização dos pais no 
ato da inscrição.
As vagas são limitadas 
e serão preenchidas por 
ordem de inscrição. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone 4693-
1286.
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Colunista Social

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

Colunista Social 

 Padre Valdenilson Pedro (19/07).Lauro Trindade (19/07).

Vinícius Cauê (17/07).

Fazer aniversário não é f icar 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 (segunda quinzena) de-
sejamos 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!
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Eliane Yamashita (19/07). Aretusa Figueiredo (20/07) recebeu o carinho dos 
filhos Luiz Fernando e João Pedro.

Maria Aparecida da Silva (21/07).

Andrea  Sobrinho (23/07).Gabriel Mendonça Geraldo da Silva (23/07). João de Oliveira Barbosa (24/07).
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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

Guararema lança Concurso Cultural Fotográfico
“Minha Janela Percepção de um Olhar ”
As sete melhores fotografias, escolhidas por uma comissão avaliadora e voto popular, ficarão expostas na Casa da Memória de Guararema

A Prefeitura Municipal de 
Guararema, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
lançou nesta segunda-fei-
ra (19/07) o 1º Concurso 
Cultural Fotográfico “Mi-
nha Janela: Percepção de 
um Olhar”.
O tema proposto busca fo-
tografias que retratem os 
sentimentos de pessoas 
que durante a pandemia 
da Covid-19 mantiveram-
-se em isolamento social 
e que, por meio de uma 
janela, fotografaram esse 
momento com memórias 
afetivas da cidade. Toda a 
população guararemense 
poderá participar do con-
curso de caráter exclusi-
vamente cultural, assim 
como pessoas de outras 
localidades, desde que 
as fotos tenham alguma 
ligação com a cidade de 
Guararema.
A inscrição é gratuita e 
para fazê-la basta enviar 
uma foto para o e-mail 
casadamemoria@guara-
rema.sp.gov.br. No corpo 

do e-mail deverá constar 
nome completo, idade e 
endereço residencial do 
autor da fotografia envia-
da. As fotografias devem 
ser em formato JPG ou 
PNG e tirada na vertical.
“O intuito da exposição é, 
por meio de fotografias 
tiradas das janelas, ver 
como as pessoas enxer-
garam o mundo lá fora 
no período que passaram 
reclusos por conta da pan-
demia da Covid-19. Quere-
mos compartilhar como foi 
a percepção de cada um 
desse momento em que 
tudo que podíamos fazer 
era olhar pela janela e ima-
ginar o que estava por vir”, 
diz o secretário municipal 
de Cultura, Esportes e 
Lazer, Odvane Rodrigues.
As fotografias serão anali-
sadas por uma Comissão 
Avaliadora que fará uma 
triagem do material recebi-
do seguindo os seguintes 
critérios:  relação com o 
tema proposto, criativida-
de e a qualidade da ima-
gem.

Após a triagem, as 30 
melhores fotografias se-
rão divulgadas nos meios 
de comunicação oficiais 
da Prefeitura Municipal de 
Guararema para escolha 
por meio de votação po-
pular. A votação popular 
escolherá duas fotografias 
e a comissão mais cinco, 
que serão expostas nas 
janelas da Casa da Memó-
ria compondo a exposição: 
“Minha Janela: Percepção 
de um Olhar”.
“Trata-se de um concurso 
cultural, sem sorteios ou 
premiações em dinheiro, 
com o intuito de criar ra-
ízes com a população e 
que se torne algo anual em 
nossa cidade”, finaliza o 
prefeito Zé.
Os participantes poderão 
enviar suas fotos até 5 de 
agosto. No dia 9, serão 
divulgadas as 30 fotos 
selecionadas pela comis-
são para votação popular 
e no dia 20 de setembro 
serão escolhidas as sete 
fotos vencedoras que irão 
compor a exposição.
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Projeto de Lei de autoria do Vereador Sidnei Santos Leal obriga as agências bancárias e cooperativas de crédito em Guararema 
a fornecer cadeiras de rodas para serem utilizadas por clientes portadores de deficiência física e idosos com dificuldade de locomoção

Em Sessão Ordinária, 
realizada na Câmara 
Municipal de Guarare-
ma, no dia 19 de julho, 
foi aprovado por unanimi-
dade de votos, o Projeto 
de Lei nº 20/2021 (de au-
toria do Vereador Sidnei 
Santos Leal) que obriga 
o fornecimento de cadei-

ras de rodas para serem 
utilizadas por clientes 
portadores de deficiên-
cia física e idosos com 
dificuldade de locomoção 
em agências bancárias e 
cooperativas de crédito 
em Guararema. 
“Em algumas situações, 
essas pessoas acabam 

passando por constran-
gimentos na utilização 
dos serviços. O ofere-
cimento de cadeiras de 
rodas facilitará o acesso 
aos ambientes bancários 
garantindo a acessibilida-
de que sustenta a cons-
trução da cidadania e 
evitando o desconforto 

no acesso aos locais 
de grande circulação e 
concentração de públi-
co”, declara o Vereador 
Sidnei Santos Leal. 
Com a aprovação des-
se Projeto de Lei, cada 
agência bancária e co-
operativa de crédito de 
Guararema deverá dis-
ponibilizar pelo menos 
uma cadeira de rodas 
para essas pessoas, 
gratuitamente. 
As agências bancárias e 
as cooperativas de cré-
dito terão um prazo de 
90 (noventa) dias a partir 
da promulgação desta lei 
para disponibilizarem a 
cadeira de rodas e de-
verão afixar cartazes 
dentro dos seus estabe-
lecimentos indicando o 
local onde serão forneci-
das as cadeiras de rodas 
aos usuários.

Vereador Sidnei Santos Leal

#GUARAREMACONTRACOVID19

24DIA
SÁBADO

9H ÀS 16H

SOMENTE COM
AGENDAMENTO

CONFIRMADO

COMPAREÇA NO

HORÁRIO AGENDADO!

PODE FICAR TRANQUILO(A) !

TODAS AS VACINAS

SÃO SEGURAS E SEM

CONTRAINDICAÇÃO.

#VEMVACINAR

CENTRAL

1ª DOSE

 PESSOAS DE 37+

Rua Dr. Armindo, 567, no Bairro Nogueira

PAU D’ALHO

1ª DOSE
DE 30 A 34 ANOS

PESSOAS

(Recanto do Américo) Centro

DA VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19
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Programa VOAR é lançado e começa a selecionar
atletas para representar o futsal de Guararema
Inscrições foram abertas nesta segunda-feira (19/07). Inscritos receberão treinamentos específicos na modalidade
A Secretaria Municipal de Cul-
tura, Esportes e Lazer abriu 
as inscrições para o Progra-
ma Voar, que vai selecionar 
crianças e adolescentes de 7 
a 16 anos para representar o 
time de futsal de Guararema.
No programa, lançado pela 
administração municipal, a 
Pasta irá selecionar os atle-
tas de diversas modalidades 
começando com o futsal. Atu-
almente, apenas as inscrições 
para o futsal estão abertas.
As inscrições foram abertas 
nesta segunda-feira (19/07) e 
os interessados devem com-
parecer de segunda a sexta-
-feira, das 8 às 17 horas, no 
Ginásio de Esportes Lázaro 
Germano, na rua José Rami-
res, nº 160, Ipiranga. As ins-
crições vão até 20 de agosto.
Os inscritos irão receber 
treinamentos específicos na 
modalidade, com o intuito 
de aprimorar as habilidades 
que serão fundamentais para 
representar o município em 

competições oficiais.
“O programa tem como ob-
jetivo selecionar os atletas 
que irão fazer parte do time 
da cidade, que vai representar 
Guararema nas competições 
que disputarmos”, explica o 
secretário de Cultura, Espor-
tes e Lazer, Odvane Rodri-
gues. “Estamos começando 
com o futsal, por ter uma 
grande demanda. Em breve 
iremos abrir as inscrições 
para as demais modalida-
des para selecionar nossos 
atletas”, completa.
A sigla que compõe o nome 
do programa é formada pela 
inicial de outras palavras, 
composição escrita deno-
minada acróstico. Voar, em 
termos resumidos, significa: 
Vontade; Organizar; Acredi-
tar; e Realizar.
“Essa é mais uma impor-
tante ação da Prefeitura de 
Guararema na valorização e 
atenção aos nossos jovens” 
completa o prefeito Zé.

Guararema recebe mais de 2 mil doses de vacinas contra a Covid-19
No dia da imunização, é importante apresentar os documentos obrigatórios com suas respectivas cópias

A Secretaria Municipal de Saú-
de recebeu nesta quinta-feira 
(22/07) 2.031 novas doses de 
vacinas contra o coronavírus. 
São 450 unidades da Corona-
vac, 1.485 da Astrazeneca e 
96 da Pfizer, nas quais mais de 
75% são destinadas a segunda 
aplicação em idosos de 60 e 62 
anos, trabalhadores da Saúde 
e pessoas com idade entre 30 
e 34 anos.
 Parte deste lote será utiliza-
do no 3º Dia D da Vacinação 
Contra a Covid-19, que ocorre 
neste sábado (24/07).
 O cadastro para vacinação em 

Guararema continua aberto 
para pessoas com mais de 30 
anos e também para os demais 
grupos liberados. O cadastro 
está disponível no Vacina.Di-
gital, 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 seja realizado o 
cadastro no vacinaja.sp.gov.br, 
do governo do Estado.
 “É muito importante que as 
pessoas não deixem de trazer 
os documentos necessários 

com suas respectivas cópias. 
No momento em que forem re-
ceber a dose da vacina, estar 
com a documentação correta 
evita atraso e agiliza o pro-
cesso”, afirma a secretária de 
Saúde de Guararema, Adriana 
Martins.
 Para se vacinar, é preciso levar 
um documento com foto con-
tendo o número do CPF (origi-
nal e cópia), o Cartão Nacional 
de Saúde (original e cópia) e 
comprovante de residência atu-
alizado (original e cópia).
 Acompanhamento Vacina.
Digital

A Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, reforça que os ca-
dastrados no Vacina.Digital, 
podem acompanhar o agen-
damento da vacinação e ou-
tras 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 cons-
tantemente pelo site se há 
atualizações sobre o cadas-
tro realizado. Para acessar é 
simples e fácil.

Projeto de Lei que institui o “Maio Laranja” é aprovado como forma de conscientização ao combate da violência sexual contra crianças e adolescentes
Foi aprovado, na Sessão Or-
dinária da Câmara Municipal 
de Guararema, realizada no 
dia 19 de julho, o Projeto de 
Lei nº 23/2021 que institui a 
campanha “Maio Laranja”, 
de enfrentamento da violên-
cia sexual contra crianças e 
adolescentes no Município 
de Guararema. O Projeto é 
de autoria do Vereador Mar-
cos Wezassek de Britto e foi 
aprovado por unanimidade 
de votos. 
Em 1998, o dia 18 de maio 
foi escolhido como o Dia 
Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual 
Infanto-Juvenil, por iniciati-
va de entidades públicas e 
privadas, reunidas na Bahia. 

A data é uma homenagem a 
Araceli Crespo, uma menina 
de 8 anos de idade, que na 
tarde do dia 18 de maio de 
1973 retirou-se mais cedo 
da escola, a pedido da mãe, 
para levar um envelope até 
um prédio no centro de Vi-
tória, no Estado do Espírito 
Santo. Ao encontrar os des-
tinatários da encomenda, 
Araceli foi drogada, espan-
cada, estuprada e assassi-
nada. O crime teve tamanha 
proporção e crueldade que 
tomou conta dos noticiários 
por longo tempo. No entanto, 
o medo silenciou muitos e 
jamais se soube o que re-
almente aconteceu naque-
le dia. A morte de Araceli 

serviu de alerta para toda 
a sociedade brasileira e a 
data tornou-se um símbolo 
da luta contra essa violação 
de direitos humanos.
O Projeto de Lei nº 23/2021 
propõe que seja criada a ex-
pressão “Maio Laranja” e, 
como símbolo da campanha, 
seja utilizada uma flor, que 
remete aos desenhos da pri-
meira infância, associando a 
fragilidade de uma flor com 
a de uma criança, podendo 
ser confeccionada em ofi-
cinas de conscientização 
com as crianças e adoles-
centes, fortalecendo assim 
a aplicabilidade da Lei Fe-
deral nº 8.069/90, que criou 
o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA).
Segundo o Vereador Mar-
cos Britto: “A campanha será 
uma forma de conscientizar, 
orientar, prevenir e combater 
o abuso e exploração sexual 
infantil e passará a integrar o 
Calendário Oficial de Even-
tos de Guararema.”
Durante todo o mês de 
Maio, poderá ser desenvol-
vida uma série de ações de 
sensibilização como cami-
nhadas, audiências públicas, 
debates nas escolas, con-
curso de redação entre os 
alunos da rede de ensino, 
exibição de filmes, debates, 
realização de seminários e 
oficinas temáticas.

Vereador Marcos Wezassek de Britto
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Rede Municipal de Guararema retorna as aulas
do segundo semestre seguindo protocolo atualizado
Novas medidas foram aprovadas pelo Comitê Administrativo Extraordinário Municipal Covid-19 e pelo Conselho Municipal de Educação

As aulas na Rede Municipal 
de Ensino retornaram na se-
gunda-feira (19/07) seguindo 
um novo protocolo.
Por conta da alta taxa de imu-
nização dos profissionais da 
Educação e a liberação por 
parte do Governo do Esta-
do, a Secretaria Municipal 
de Educação estabeleceu a 
possibilidade de ocupação to-
tal da capacidade física das 
escolas. A principal alteração 
para o semestre foi validada 
pelo Comitê Administrativo 
Extraordinário Municipal Co-
vid-19 e pelo Conselho Muni-
cipal de Educação.
A capacidade total de acolhi-
mento nas escolas é definida 
de acordo com a metragem 
da sala de aula e dos espa-
ços escolares, respeitando 
os protocolos de combate à 
Covid-19.
As aulas foram retomadas na 
segunda-feira (19/07) após o 
período de recesso escolar, 
iniciado em 1º de julho.
Em Guararema, mais de 97% 
dos profissionais da Educa-
ção já receberam a vacina 
contra a Covid-19, além dis-
so, a experiência de retorno 
presencial, obtida no primeiro 
semestre, foi tida como sa-
tisfatória pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação, pontos 
que embasaram a decisão de 
retomada integral.
Outro ponto determinante 
para que a liberação ocorres-
se foi a sintonia entre a Secre-
taria Municipal de Educação e 
de Saúde. Por meio do conta-
to próximo entre as pastas, a 
Administração Municipal vem 
conseguindo desempenhar 
um monitoramento ativo de 
casos suspeitos e positivos, 
diminuindo as chances de 
contágio em larga escala.

“A Educação acontece de 
modo formal na escola, onde 
o aluno tem as oportunida-
des de aprendizado, socia-
lização, alimentação, dentre 
outros fatores. Por conta dis-
so, sabemos da importância 
da retomada presencial dos 
alunos nas escolas”, explica 
a secretária municipal de 
Educação, Clara Assump-
ção Eroles Freire Nunes. “É 
importante reforçar que a re-
tomada segue sendo opcional 
aos pais. Orientamos que os 
pais e responsáveis tomem 
sua decisão e comuniquem 
a diretora da escola de seu 
filho”, completa.
O ensino remoto segue ocor-
rendo para crianças em ida-
de não obrigatória (alunos do 
Berçário e Maternal), assim 
como para aquelas que os 
pais optarem por esse modelo 
online. Para estas, as aulas 
online ocorrem de segunda 
a quinta-feira, ora em tempo 
real com os educadores, ora 
de forma gravada. Já para 
os que optarem pelo retorno 
presencial, as aulas também 
ocorrem de segunda a quin-
ta-feira.
Outra novidade neste início 
de segundo semestre é a 
Aprendizagem Baseada em 
Projetos, etapa online, que 
envolverá tanto os alunos 
do ensino remoto quanto do 
presencial, sempre às sex-
tas-feiras.
 
Redes Estadual e Particular
Nas Redes Estadual e Parti-
cular de Ensino, o retorno se-
gue o determinado pelo Plano 
São Paulo e ocorrerá entre 2  
e 9 de agosto, também com 
liberação para capacidade 
total das salas.
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Pesquisador da UMC faz alerta para a preservação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção no Alto Tietê
Sagui-da-serra-escuro e palmeira juçara são encontrados no Alto Tietê e lutam para não serem extintos
O sagui-da-serra-escuro (Calli-
thrix aurita) pode ser encontrado 
na Área de Proteção Ambiental 
(APA) da Serra do Itapeti e seu 
entorno, na região de Cocuera, 
no Corredor Ecológico Munici-
pal e na parte sul de Mogi das 
Cruzes. Já a Palmeira Juçara 
está presente na bacia hidro-
gráfica Alto Tietê Cabeceiras. 
Você deve estar se perguntando 
o que as duas espécies têm em 
comum. Elas estão ameaçadas 
de extinção.
Este sagui está na lista dos 25 
primatas mais ameaçados do 
mundo. A International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) o 
classificou como “ameaçado de 
extinção”, apresentando um de-
créscimo populacional, e o Insti-
tuto Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade (ICMBIO) 
apontou como “em perigo”.
Aqui no Alto Tietê, desde 2018, 
a espécie é monitorada e mape-
ada pelo Laboratório de Mape-
amento e Análise da Paisagem 
(LabMAP) da UMC, coordenado 
pelo professor Ricardo Sarto-
rello, com o objetivo de evitar 
sua extinção. Em paralelo, os 
pesquisadores trabalham com 
a Fundação Florestal do Estado 
de São Paulo em um plano para 
a conservação da espécie e con-
trole de outras espécies exóticas.
Às vésperas do Dia de Proteção 
às Florestas, comemorado em 17 
de julho, o professor Ricardo faz 
uma reflexão sobre os desafios 
para preservação de espécies 
como estas, que habitam a Mata 
Atlântica. “Entre os motivos do 
declínio desta população estão 
a expansão da urbanização e da 

fronteira agrícola. Outro ponto 
é o avanço da fragmentação 
na Mata Atlântica. Isso faz com 
que espécies que dependem de 
ambientes florestais como este 
sagui, acabem ficando isoladas 
em pequenas porções do bio-
ma. Aqui na região, devido à co-
bertura florestal remanescente 
de Mata Atlântica, ele ainda é 
encontrado nos municípios. Em 
Mogi das Cruzes as populações 
estão distribuídas nos que cha-
mamos de fragmentos florestais 
da cidade”, explica.
De acordo com o pesquisador, a 
situação dessa espécie denun-
cia uma falta de efetividade na 
conservação a longo prazo. Além 
disso, dois problemas graves fo-
ram identificados. “O primeiro é 
que o processo de fragmentação 
da mata resulta na perda da co-
nectividade entre as manchas 
de vegetação nativa, dificultando 
a movimentação dos indivíduos 
para obter alimentação e para a 
formação de novos grupos. As 
consequências do isolamento 
são a falta de alimentos, que 
enfraquece o bando, e o cru-
zamento dos indivíduos dentro 
do mesmo grupo, o que causa 
doenças genéticas que podem 
ocasionar a extinção local da 
espécie”, esclarece o professor.
Para vencer o isolamento, os sa-
guis tentam se deslocar atraves-
sando áreas arriscadas para eles 
como áreas abertas, estradas 
e rodovias. “Infelizmente, algu-
mas vezes, as travessias geram 
atropelamentos e eles acabam 
morrendo eletrocutados, como 
mostrou nosso estudo. Diante 
dessas constatações, nosso 

laboratório trabalha em um es-
tudo experimental em parceria 
com a Prefeitura de Mogi das 
Cruzes e empresas da região 
para a construção e instalação 
de passagens de fauna suspen-
sas (pontes de dossel), o que vai 
permitir o melhor fluxo gênico da 
espécie e também na contração 
do número de acidentes como 
atropelamentos”, adianta.
O segundo grave problema é a 
perda de território para outras 
espécies de saguis, como o 
Callithrix jaccus, que foram tra-
zidos de outras regiões do país 
por tráfico de animais silvestres, 
comercializados e depois foram 
soltos indevidamente nas áreas 
naturais, ameaçando as espé-
cies endêmicas da região. “Es-
sas espécies invasoras geram 
a disputa por territórios e um 
processo de hibridização, cru-
zamento, entre as espécies, o 
que coloca o sagui-da-serra-es-
curo em maior risco. No Parque 
Centenário, em Mogi das Cruzes, 
pode-se observar facilmente os 
bandos da espécie C. jaccus, 
presença que é alvo da curio-
sidade dos visitantes”, salienta.
Juçara também corre o risco de 
extinção
No Alto Tietê, a Palmeira Juçara 
(Euterpe edulis) está presente 
na bacia hidrográfica Alto Tietê 
Cabeceiras. A valorização do 
palmito como iguaria gastronô-
mica nacional e internacional, 
desde a metade do século XX, 
fez com que ela fosse retirada 
dos fragmentos de Mata Atlântica 
de forma ilegal e predatória ao 
ponto de se tornar, em 2008, uma 
espécie ameaçada de extinção 

no bioma.  Nativa e um símbolo 
da Mata Atlântica, pode alcançar 
até 20 metros de altura e demo-
ra entre 5 e 15 anos para gerar 
os primeiros frutos, dependen-
do das condições ambientais. 
Essa espécie gosta de muita 
luz e umidade, ocorrendo nas 
vertentes das serras e morros 
da Mata Atlântica até a altitude 
de 1.200m.
O professor explica ainda o pro-
cesso que deixa a Juçara nes-
sa situação. “Para a retirada do 
palmito, a palmeira precisa ser 
cortada no caule, causando a 
morte da planta. Devido à falta 

de controle sobre a origem do 
palmito, o governo federal proi-
biu a comercialização do palmito 
dessa espécie. Mas o comércio 
ilegal continua ocorrendo por 
grupos chamados “palmiteiros” 
que entram nas florestas e re-
tiram o palmito ilegalmente”, 
explica o especialista.
Papel Ambiental
Na Mata Atlântica, seus frutos 
e sementes são alimentos para 
mais de 68 espécies de animais, 
entre aves e mamíferos, como 
tucanos, jacus, sabiás que são 
os seus principais dispersores 
na natureza. Entre os mamíferos 

estão às cotias, antas, catetos, 
primatas, morcegos e diversos 
roedores se beneficiam dessas 
sementes e frutos. Por isso a ex-
ploração predatória da Palmeira 
Juçara tem um grande impacto 
sobre muitas espécies de fauna.
Segundo Ricardo, uma alterna-
tiva à extração do palmito é o 
incentivo à exploração da polpa 
dos frutos da palmeira. “Essa ati-
vidade pode gerar uma importan-
te fonte de renda e não mata a 
palmeira, quando feito o manejo 
de forma sustentável. A polpa 
pode ser consumida em forma de 
sucos, vitaminas, molhos, pães, 
bolos’, complementa.


