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Por conta da Covid-19, Prefeitura de Guararema
cancela Cidade Natal e todos eventos em 2021

O município aguarda a finalização no Plano Nacional de Imunização deste ano e planeja eventos para 2022
Por conta das medidas de prevenção à Covid-19, a Prefeitura
de Guararema anunciou o cancelamento do evento Cidade
Natal 2021. Após ser validada
entre diferentes setores da administração municipal, como as
Secretarias de Emprego, Desenvolvimento Econômico e da
Saúde, a decisão foi anunciada
nesta semana pelo prefeito Zé.
Assim como em 2020, a administração municipal informa que o
evento, importante para a economia local, acarretará em uma
grande circulação de pessoas,
especialmente de outros municípios, que certamente aumentaria
consideravelmente o número de
casos, internações e óbitos provenientes da Covid-19.
Em anos anteriores, como em
2019, o evento chegou a gerar
um movimento de cerca de 500
mil pessoas no município, de
acordo com dados da administração municipal. Por conta
desse intenso fluxo de pessoas,
inclusive de caravanas de todo

o Brasil, a Prefeitura decretou
o cancelamento das festividades natalinas por entender que
o evento geraria grandes aglomerações no município.
“Sabemos da importância do
evento Cidade Natal para Guararema, para os empreendedores,
para o comércio do município e
para a Prefeitura de Guararema.
Mas, neste momento de pandemia em que ainda não temos a
totalidade da nossa população
vacinada, decidimos em não
realizar o evento em 2021”, explica o prefeito Zé. “É uma decisão difícil, mas é uma decisão
pensando na vida dos guararemenses. A vacinação contra
a Covid-19 está evoluindo em
nossa cidade e esperamos que,
em breve, possamos retomar
com o calendários de eventos
da nossa cidade, inclusive com
o Cidade Natal”, completa o chefe do Executivo guararemense.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico a admi-

nistração municipal já começou
a comunicar os comerciantes
sobre a decisão e se mantém
aberta para que o tema seja
tratado entre o poder público e
privado.
“Atravessamos no ano passado um momento de muitas incertezas e de dificuldades em
diversos setores, inclusive o
do comércio. Neste ano, mesmo com o início da vacinação
contra a Covid-19, adotamos a
postura de manter a suspensão
do Cidade Natal por conta da
pandemia. Estamos em contato
próximo com os comerciantes
do município para explicar a situação e planejar em conjunto
o calendário de eventos do próximo ano. Em 2022, teremos a
criação de novos eventos como
da Páscoa, o Festival de Inverno
mais robusto em parceria com a
Associação Comercial, a Festa
das Colônias e o Cidade Natal ”,
explica o secretário de Emprego
e Desenvolvimento Econômico,
Marlon Rodrigues.

Foto: divulgação

Defesa Civil e Coordenação de
Fiscalização recebem novo prédio

Espaço foi reformado, adaptado e já conta com a estrutura necessária para a realização dos serviços dos setores
Os setores da Defesa Civil e da
Coordenação de Fiscalização da
Prefeitura de Guararema receberam no mês passado o novo
prédio para desempenhar suas
atividades.
Localizado na Rua Lucas Nogueira Garcez, 350, no Centro,
o espaço foi reformado, adaptado e já conta com a estrutura
necessária para a realização
dos serviços dos setores.
O novo prédio conta com sala
para treinamento, ala para
apoio logístico em operações
- tanto da Defesa Civil quanto
da Fiscalização – e espaço
para guardar os materiais da
Defesa Civil, onde ficará o
aparato utilizado durante ações
especiais. Isso significa que,
quando a administração municipal receber itens utilizados
durante operações específicas,

como colchões, materiais de
higiene, dentre outros, estes
ficarão alocados no local.
Antes de comportar a estrutura dos setores, o endereço
era ocupado pela Secretaria
Municipal de Saúde, o que fez
com que a reforma interna
fosse significativa. Além das
adaptações, o prédio foi pintado e recebeu a identidade
visual referente aos setores.
“Temos agora um espaço dedicado exclusivamente para
as ações de planejamento e
coordenações de ações da
Defesa Civil e Fiscalização.
No espaço temos a estrutura necessária para reuniões
operacionais com o intuito de
dar dinamismo às ações dos
setores”, explica o secretário
municipal de Segurança Pública, Edson Roberto Pinto de

Moraes.
A atuação da Defesa Civil
tem como principal objetivo
a redução de riscos e de
desastres. Dentre as ações
desempenhas pelo órgão em
Guararema, destacam-se as
de prevenção, mitigação,
mobilização, articulação de
sistemas de alertas e de resposta em circunstâncias de
desastres.
Já o setor de fiscalização tem
sua atuação em cima de denúncias relacionadas ao mais
diversos setores. Durante a
pandemia, a atuação da Fiscalização ganhou ainda destaque, muito pelo trabalho desempenhado para controle de
aglomerações, monitoramento
de pontos turísticos, entre outras ações de prevenção.

Foto: divulgação
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José Marcos - Educador

Escrevo esta coluna como um
admirador, um apaixonado pelo
esporte de alto rendimento,
pela competição, pelo esforço incondicional do atleta em
busca de seu melhor desempenho, seu melhor resultado. E
tudo isso e muito mais, como o
necessário envolvimento da família, abdicação de vida social
tradicional, etc, são sintetizados em uma Olimpíada, onde
os melhores atletas do mundo
em todas as modalidades estarão a cada quatro anos. Sa-

bemos que o Brasil infelizmente ainda não tem programas
esportivos consistentes com
uma política pública voltada à
massificação do esporte, que
promova a saúde para a população e que permita o desenvolvimento de novas gerações
de atletas de alto rendimento,
ainda dependendo muito de iniciativas particulares em clubes,
fundações de ex-atletas, Ong’s
e “paitrocínio”. Exemplo claro e
próximo dessa situação está
em Guararema, que conta com
equipamentos esportivos muito
bem estruturados como ginásio
de esportes, quadras esportivas, campos de futebol, pista
de atletismo, pista de skate, etc,
e não tem uma política pública
definitiva voltada para escolas
de esportes, que poderia en-

volver desde a garotada do
ensino fundamental até adolescentes e adultos, restringindo
o “programa público” em aulas
de ginástica e algumas artes
marciais. Acompanhando algumas competições dos atletas
brasileiros na Olimpíada atual,
ótimos resultados tem acontecido no skate, algumas provas
na natação, judô, surfe, mas
ainda impera o pensamento
de alguns atletas, técnicos,
jornalistas, comentaristas esportivos, ex-atletas também
comentaristas e preparadores
de que o mais importante, o
maior trunfo é estar na Olimpíada. Esse é o pensamento
derrotista que tem de ser banido do esporte brasileiro de
uma vez por todas, ou jamais

vamos avançar. Isso se reflete
até no comportamento da garotada que está acompanhando
a performance dos caras que
são referência para eles. É
inadmissível que um nadador
brasileiro numa final de 200m
borboleta piore seu tempo de
classificação e saia da prova
sorrindo e satisfeito dizendo
que estava contente só de estar
na Olimpíada. Ou o comentarista do badminton justificando
a derrota da brasileira para a
atleta americana antes mesmo

da partida iniciar, alegando que
a americana é uma das melhores do mundo. Mas a brasileira
também é uma das melhores,
senão não estaria em Toquio.
Ganhar ou perder faz parte
do jogo. A questão é o comportamento diante da vitória e
da derrota e principalmente o
comportamento diante de um
adversário teoricamente mais
forte, mais capacitado. Os favoritos também caem, cansam,
sentem dor, medo. Assisti à
uma luta de judô feminina entre

uma russa e uma japonesa que
foi muito além do tempo normal
e só foi vencida pela japonesa,
a favorita, após a russa não ter
mais condição física nenhuma
de lutar. Esgotada, não conseguiu evitar a imobilização e
o estrangulamento e apagou.
Mas não se abalou e saiu de
cabeça erguida com a certeza
de ter feito o melhor que podia, restando-lhe a disputa da
medalha de bronze. Esse é o
espirito Olimpico. Se não for
assim, melhor não ir.

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

Saúde, sorriso e bem-estar!
A combinação perfeita para sua vida saudável.

Medicina
Cardiologia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Clínico Geral
Dermatologia
Endocrinologia
Fisioterapia/
Acupuntura
Fisiote
Fonoaudiologia
Ginecologia e Obstetrícia
Nutricionista
Ortopedia e Traumologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia
Psiquiatria
Urologia

Odontologia

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

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

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

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

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

@unnaexcelenciaemsaude

EXPEDIENTE
Dir etor Pr esidente: Joaquim da Silva Constantino.MTB:026239/SP
e-mail: quingma@hotmail.com / e-mail: fotog r afoquinzinho@gmail.com
As colunas e ar tigos assinados pelos cola bor ador es não r epr esentam
necessariamente a opinião do Jornal Gazeta de Guararema; são inteiramente
de r esponsabilidade de seus autor es. Fundação: 17 de Agosto de 2010Tir a gem: 5mil exemplar es - site: www.gazetade guar ar ema.com.br Jornal Semanal D i s t r i b u i ç ã o g r a t u i t a n o m u n i c í p i o d e G u a r a r e m a
Endereço: Rua 23 de Maio nº 337 - Guararema/SP Telefones: (11) 4693-4771 - (11) 4693- 5600 - Cel. (11) 97217- 0673
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Prefeito Zé recebe segunda dose da vacina e ressalta trabalho
da Secretaria Municipal de Saúde: “planejamento e eficiência”
Reforço no imunizante foi aplicado no chefe do Executivo guararemense na manhã de terça-feira (27/07) na Central de Vacinação Contra o Coronavírus
Reforço no imunizante foi aplicado no chefe do Executivo guararemense na manhã de terça-feira
(27/07) na Central de Vacinação
Contra o Coronavírus
O prefeito de Guararema, Zé, recebeu na manhã de terça-feira
(27/07) a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Na Central
de Vacinação Contra o Coronavírus (Cevac), o chefe do Executivo
guararemense recebeu o reforço
do imunizante Astrazeneca e ressaltou o bom trabalho desempenhado pela Secretaria Municipal
de Saúde durante a Campanha
de Vacinação Contra a Covid-19.
“Hoje recebo minha segunda
dose assim como milhares de
guararemenses já fizeram antes
de mim. O trabalho desempenhado pela Secretaria Municipal
de Saúde durante a vacinação
contra a Covid-19 é eficiente e
demonstra que o planejamento é
uma excelente arma contra a doença”, afirma Zé. “Para aqueles

que ainda não tomaram a vacina, peço que se mantenham em
segurança, para que a mesma
felicidade que eu sinto hoje possam sentir em breve”, completa.
Aos 60 anos, o prefeito Zé recebeu a primeira dose da vacina
em 4 de maio, também na Cevac.
O prefeito Zé entrou na Cevac
pela entrada de pedestres. Ao
chegar no local, o prefeito fez
questão de cumprimentar os profissionais da Saúde que estavam
trabalhando no momento da sua
imunização e agradeceu o empenho de todos os colaboradores.
“É um orgulho ser vacinado
em Guararema. Fico feliz por
minha segunda dose e, principalmente, por saber que tantas
outras pessoas também já foram imunizadas no nosso município”, reforçou Zé. “Aproveito
a oportunidade para ressaltar a
importância da vacinação e de
tomar o reforço do imunizante”,
completa.
Cobrança por mais doses

fotos: Vitoria Mikaelli

A secretária municipal de Saúde, Adriana Martins, aproveitou
a imunização do prefeito Zé para
reforçar o posicionamento de
Guararema quanto à frequente solicitação por novas doses,
feita para o governo estadual e
federal.
“Não vamos parar de cobrar os
governos do Estado federal por

mais doses da vacina contra a
Covid-19. Esse é um compromisso do prefeito Zé e da Secretaria
Municipal de Saúde”, explica a
secretária. “Hoje o prefeito está
recebendo a segunda dose da
vacina devido ao trabalho bem
executado pela nossa Secretaria
e por toda a Prefeitura. Guararema hoje está numa situação
acima da média nacional no que

diz respeito à vacinação contra
a Covid-19”, completa.
Cadastro
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 “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.
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 comprovante de residência atualizado (original e cópia).

Guararema libera cadastro para vacinação contra Covid-19 para pessoas de 28 e 29 anos

Município recebeu no dia 29 de Julho, 910 doses de imunizantes e já liberou o cadastro para o novo grupo
fotos: Glaucia Paulino

A Secretaria Municipal de
Saúde liberou nesta quarta-feira (28/07) o cadastramento para imunização contra a
Covid-19 para pessoas de
28 e 29 anos moradores de
Guararema.
A Pasta receberá nesta quinta-feira (29/07) 910 novas
doses das vacinas Pfizer e
Coronavac, que serão utilizadas neste público.
A projeção da Secretaria é
que a aplicação das doses
nas pessoas desta faixa etária
tenha início nesta sexta-feira
(30/07). “É muito importante que as pessoas do novo
grupo realizem o cadastro
com atenção e não deixem
de comparecer na data agendada, com os documentos
necessários”, afirma a se-

cretária de Saúde de Guararema, Adriana Martins. “Vale
lembrar que mesmo com a
vacinação avançando, é necessário que toda a população mantenha os cuidados
preventivos”, completa a chefe da Pasta.
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 “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.
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 comprovante de
residência atualizado (original e cópia).
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.
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ESCORPIÃO - - Hoje, você poderá ter uma ideia brilhante e promissora de sucesso. Mas, somente a coloque em prática quando tiver certeza de uma boa chance.
Continue cauteloso com seu dinheiro, seu trabalho e com sua saúde. Poderá ter
algumas decepções.
SAGITÁRIO - Melhores e mais propícias influências se apresentarão hoje para
você. Saiba tirar proveito das mesmas que seu êxito será maior do que ainda
espera. Aproveite, pois o fluxo da fase astral o incentiva. Com tato e inteligência,
seu êxito será total principalmente no trabalho.
CAPRICÓRNIO -Muito bom dia para mudar de residência ou ocupação. As coisas novas que inventar terão êxito e suas ambições, sonhos e desejos serão bem
sucedidos. Ótimo para as amizades. Evite atritos com quem quer que seja a fim de
não criar inimigos, declarados ou ocultos.

Você aí!
(pop.)
Flexão do
verbo "ir"

Foco do
maquiador

Anísio
Teixeira,
educador
baiano
Tipo de leite
Plano (?): foi criado
em 1994 para controlar a inflação

"A Turma
do (?)",
HQ criada
por Ziraldo

Atração
usual do
showroom

Capital
europeia
que sedia
a FAO

Versejaram
Urro de
fera

"O bom
(?) não
berra"
(dito)

Palato(?): o céu
da boca
Via tortuosa em
cidades
serranas
Domésticas
Diz-se da
pessoa
que sente
prazer
com a dor
alheia

(?)-pro-nóbis,
planta comestível
espinhosa, com alto
valor nutricional

BANCO

Torneira
Cetáceo
que preda
tubarões
Bismuto
(símbolo)
(?) para
si: julgar

Saudação
informal
Ar, em
inglês

Atividade
básica do
escambo
(Econ.)

Significado do "B"
na sigla
BNDES

Bolsa, em
francês
Entrada
(abrev.)

65

Solução

AQUÁRIO -A partir de hoje tudo tende a melhorar sensivelmente para você. A
personalidade irá elevar-se bastante, suas condições sociais se exaltarão e a e
a saúde também. Contudo, evite abusos e precipitações. Faça o que puder para
aumentar suas amizades ou então, conservar as que já fez no passado
PEIXES --- A influência astral é positiva para novas amizades e associações e casamentos. Cuidado com pessoas de caráter duvidoso. Momento benéfico e favorável em
tudo o que pretenda realizar ou conceber e para tratar de questões jurídicas pendentes.

G
A
Z
A

LIBRA - - Hoje, você poderá ter uma ideia brilhante e promissora de sucesso. Mas,
somente a coloque em prática quando tiver certeza de uma boa chance. Continue
cauteloso com seu dinheiro, seu trabalho e com sua saúde. Poderá ter algumas
decepções.

Trecho de
ópera
Leste, em
francês

E
S
T

VIRGEM -- Dia positivo para as suas atividades artísticas e a tudo que está relacionado com as artes de um modo geral. Os lucros em negócio e através do esforço
empreendido no trabalho deverão aumentar. Seja mais ponderado.

Fruto de
dietas
Sufixo de
"artrite"

Atraso,
em inglês
Terra
natal

I T A
L A G
E R A
A T
A
E R E
E A
R A M
O
M L E
A
T
B I
T A S
E N T
R OC A

CÂNCER Saiba o momento certo para expressar sua opinião e tenha especial
cuidado para não ofender ninguém. O dia se apresentará tranquilo ao trabalho,
muitos negócios e ao trato com o sexo oposto. Pense positivamente, pois
muitas serão suas chances de sucesso profissional, financeiro e social.
LEÃO -de sucesso profissional, financeiro e social.
LEÃO - Criaturas ou ocorrências dispersivas, poderão desviar sua atenção dos compromissos e problemas mais importantes do dia. Não permita que isto aconteça. Fluxo
excelente para o trabalho, a saúde e o amor. Melhora da saúde e das chances em geral.

Dente TerminaInformação
Duas vaenvolvido ção de
riedades
verificada pelas
na masti- palavras Terreiro balanças de quartzo
gação no plural (Candom.) da PRF (Miner.)

M
L O P S
E L A
T A
P
A R I A
L
T T
P E R
I S
I
R I M A
I T O
B C
A
I
O L A
A R I S
I C A
R A
T

GÊMEOS -endosso, fianças, etc.
GÊMEOS - Dia em que poderá fazer ou pedir empréstimos e assinar documentos,
ações ou mesmo pedir aumento de salário, que será sucedido. A saúde estará boa
e as chances de êxito amoroso e social. Pratique um esporte para manter a forma.

Infortúnio
Diz-se da
elite da
sociedade
(?) García
Bernal,
ator
mexicano

© Revistas COQUETEL

A maior
cidade
palestina
Mortal

R
U
G
I
D
O

ÁRIES - Dia um tanto quanto agitado para você. Mas, para que tudo saia a contento,
deverá tomar uma atitude otimista e inteligente e evitar o nervosismo que de nada
adianta. Sucesso junto ao sexo oposto. Por outro lado, procure não perder de vista seus
principais objetivos financeiros.
TOURO - Será bem sucedido hoje se adotar uma atitude otimista. Dia excelente para estudos, testes, amor e contatos pessoais. Melhor ainda para
contratar servidores, contar com favores, endosso, fianças, etc.

Grama (símbolo)
Praia cearense
conhecida por suas
dunas e falésias
Ave australiana
provida de
penacho

C
M A
N
O
G A
Q
C U
E
C B
A
R
A
D
S A

Para o dia 31 de Julho de 2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

3/air — est — lag — sac. 4/psit — tara. 7/mobília. 9/calopsita.

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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Programa Voar: abre inscrições
para seleção de atletas de vôlei

Podem se inscrever para representar Guararema em competições oficiais homens e mulheres acima de 12 anos
Fotos: divulgação

A Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer abriu no
dia 27/07 as inscrições para o
Programa Voar na modalidade
vôlei. Homens e mulheres com
idade a partir de 12 anos podem
se inscrever para representar o
município em competições oficiais que a cidade participar.
Os interessados devem comparecer de segunda a sábado

no Ginásio de Esportes Lázaro
Germano, na rua José Ramires,
nº 160, Ipiranga. O horário de
atendimento foi ampliado para
que mais pessoas possam se
inscrever ou tirar suas dúvidas
quanto ao programa Voar. Agora,
o funcionamento ocorre das 8 às
20 horas de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8 horas
ao meio dia.

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.
“Seguindo nosso cronograma de
trabalho, o programa Voar agora
é ampliado e começa a receber
as inscrições para o vôlei, modalidade bastante praticada em

nossa cidade”, explica o secretário municipal de Cultura, Esportes e Lazer, Odvane Rodrigues.
“Assim, iniciamos o trabalho de
selecionar os melhores atletas
para montar nosso time que irá
nos representar nas competições
que disputarmos”, completa o titular da Pasta.

Inscrições futsal

A primeira modalidade a receber

as inscrições foi o futsal, em 19
de julho. A Pasta está recebendo inscrições de crianças e adolescentes de 7 a 16 anos para
representar o time de futsal de
Guararema. As inscrições vão
até 20 de agosto.
Assim como na modalidade vôlei,
o futsal também contará com o
horário ampliado para as inscrições: de segunda a sexta-feira

das 8 às 20 horas e aos sábados
das 8 horas ao meio dia.

Programa Voar

A sigla que compõe o nome do
programa é formada pela inicial
de outras palavras, composição
escrita denominada acróstico.
Voar, em termos resumidos,
significa: Vontade; Organizar;
Acreditar; e Realizar.

Crédito Consignado
Servidores Públicos da Prefeitura e da
Câmara de Vereadores de Guararema.
Somos o Sicredi e temos as melhores soluções
financeiras para tirar seus planos do papel. Conte
com o nosso Crédito Consignado.

Taxas a
partir de

0,86%

ao mês

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

sicrediprogresso.com.br
SAC 0800 724 7220

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

6

Jornal Gazeta de Guararema, 31 de Julho de 2021

Colunista Social

Colunista Social

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

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

Renato Pinto de Souza (Cabeção) (25/07)

Cid Nelson Franco (25/07)

Lúcia Maria Barboza (Lucinha) (28/07)

Luiza da Silva (28/07)

Denir Oliveira (25/07)

Nair S. dos Santos (25/07)

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

Fabio Fernandes Barbosa (Fabinho) (28/07)

Kamily Vitória (28/07)
Maiza Zem (28/07)

Cidoca Bennaton Usier (29/07)

Diogo Furtado Maia (29/07)

Dr. Euclydes Marcondes (31/07)
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Centro de Manejo de Populações Animais de Guararema é revitalizado
No espaço, animais acolhidos e os cães recebem cuidados e permanecem até serem adotados
Foto: divulgação

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer adotou a
cachorrinha Maria Florência
O Centro de Manejo de Populações Animais (Cemapa) de Guararema passou, recentemente,
por uma reforma para melhoria
na prestação do serviço. O espaço recebeu serviços de zeladoria, pintura, reparos e a aplicação
de uma nova identidade visual.
No local ficam os animais acolhidos e os cães que estão disponíveis para adoção.
O espaço foi revitalizado também
por conta da campanha de adoção responsável “Bora Ser Feliz”.
A iniciativa é desenvolvida pela
Prefeitura Municipal, por meio
da Secretaria de Obras, Meio
Ambiente, Planejamento Urbano
e Serviços Públicos.
No site boraserfeliz.guararema.
sp.gov.br, a Prefeitura apresenta todos os cães que estão no
Cemapa esperando por um lar.
Além disso, a plataforma conta
com a descrição dos animais,
como algumas características
dos bichinhos.

O Cemapa fica na Estrada Romeu Tanganeli,605 – Capoeirinha. Mais informações também
podem ser obtidas pelo site
exclusivo da campanha: https://
boraserfeliz.guararema.sp.gov.
br/. Para visitar a unidade, basta
agendar uma visita pelo telefone
4693-8000 no ramal 8071.

afirmando que se responsabiliza
pelo pet.
Após a adoção, a equipe da
Prefeitura de Guararema faz
o acompanhamento do animal
por determinado período para
garantir que o pet está sendo
bem cuidado.

Adoção

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer adotou a cachorrinha
Maria Florência, que estava no
Cemapa para doação.
Há um tempo, ela havia sido
abandonada no Parque Municipal da Pedra Montada, atropelada próximo ao local. Ela foi
resgatada pelo Cemapa, que
ofereceu todos os cuidados para
sua recuperação.
A ação realizada pela Secretaria
de Cultura, Esportes e Lazer visa
incentivar a adoção responsável
pela população guararemense.

Para adotar, os interessados devem fazer um cadastro simples e,
após isso, os dados serão avaliados pelo Centro de Manejo de
Populações Animais (Cemapa),
que entrará em contato para
agendar uma visita.
No dia da visita, será preciso levar a cópia dos seguintes documentos: RG; CPF; comprovante
de endereço (não necessariamente precisa ser de Guararema). Depois de interagir com o
animal e confirmar o interesse
em adotá-lo, será preciso assinar
o Termo de Responsabilidade

Maria Florência

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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Entra em vigor o programa Sinal
Vermelho Contra a Violência Doméstica

A nova lei também insere no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher
Foi publicada no Diário Oficial
da União desta quinta-feira
(29) a Lei 14.188/21, que incentiva mulheres a denunciarem situações de violência
mostrando um “X” escrito na
palma da mão, preferencialmente em vermelho.
A medida, que já está em
vigor, faz parte do programa Sinal Vermelho contra a
Violência Doméstica e tem
origem em projeto de lei (PL
741/21) das deputadas Margarete Coelho (PP-PI), Soraya Santos (PL-RJ), Greyce
Elias (Avante-MG) e Carla
Dickson (Pros-RN).
Na prática, se a mulher for
até uma repartição pública ou
entidade privada participante
e mostrar um “X” escrito na
palma da mão, se possível,
em vermelho, os funcionários
deverão adotar procedimentos para encaminhar a vítima
a atendimento especializado
na localidade. O texto prevê
a realização de campanhas
para divulgar o programa.
De acordo com a nova lei, ca-

berá ao Poder Executivo – em
conjunto com o Judiciário, o
Ministério Público, a Defensoria Pública e os órgãos de
segurança pública – firmar
cooperação com as entidades privadas para colocar o
programa em prática.
Violência Psicológica
A nova lei também insere no
Código Penal o crime de violência psicológica contra a
mulher, caracterizado como
causar dano emocional à
mulher “que lhe prejudique
e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações,
comportamentos, crenças e
decisões”.
Segundo o texto, o crime
consiste em prejudicar a
saúde psicológica ou a autonomia da mulher por meio
de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer
outro método. A pena prevista
é de reclusão de 6 meses a

2 anos e multa se a conduta não constituir crime mais
grave.
Medida protetiva
A norma altera ainda a Lei
Maria da Penha para estabelecer que o risco à integridade
psicológica da mulher é um
dos motivos para o juiz, o delegado, ou mesmo o policial
quando não houver delegado,
afastarem imediatamente o
agressor do local de convivência com a ofendida.
Essa atitude está prevista
atualmente apenas para a situação de risco à integridade
física da vítima de violência
doméstica e familiar.
Lesão corporal. Por fim, modifica o Código Penal para
fixar pena específica (1 a
4 anos de reclusão) para o
crime de lesão corporal praticado contra a mulher por
razões da condição do sexo
feminino.
Reportagem – Murilo Souza
Edição – Rachel Librelon
Fonte: Agência Câmara dos
Deputados

CONTRATE
(11) 4720-0800

FAÇA A PORTABILIDADE JÁ

(11) 4720-0800
idctelecom.com.br

300 99

,90

MEGA

R$

/mês

nos 6 primeiros meses

Av. Antonio Teixeira Muniz, 1325, Ipiranga, Guararema, SP
Planos anunciados com fidelidade de 12 meses, consulte opções para planos sem fidelidade. Instalação
sujeita a cobertura e viabilidade técnica. Promoção válida para os primeiro 6 meses de contrato, após este
período retorna ao valor original do plano, válida somente para a cidade 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 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 disponibilidade para o Wi-fi grátis. **A velocidade de navegação do
Wi-fi está sujeita a variações, consulte a equipe para mais informações.
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Meio Ambiente de Guararema mantém nascente
para educação e conscientização ambiental
Nascente Modelo fica localizada no bairro do Ipiranga, próximo ao centro da cidade
A Prefeitura de Guararema,
por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
mantém uma nascente como
Nascente Modelo Municipal,
com o intuito de incrementar
as atividades de educação
ambiental e conscientização
sobre a preservação dos recursos hídricos.
A Nascente Modelo fica localizada no bairro do Ipiranga,
próximo ao centro da cidade. Ela alimenta o Ribeirão
Ipiranga que deságua no Rio
Paraíba do Sul, principal responsável pelo abastecimento
de água da cidade.
O local da nascente e seu entorno encontram-se em Área
de Preservação Permanente preservada e coberta por
vegetação nativa, garantindo
sua integridade. O espaço,
futuramente será implantado
um Parque Urbano com tema
voltado a biodiversidade, recursos hídricos e aplicação
de educação ambiental para
toda a população e visitantes
da cidade.
Diversas visitas à nascente
foram realizadas, todas organizadas pela Secretaria de
Obras, Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Serviços
Públicos. O local recebeu

várias escolas e instituições,
como o Instituto Suinã, integrantes da Agriapsi e membros do Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente
– Condema.
“A iniciativa da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
é ter um espaço para que possamos utilizar como exemplo.
Com a nascente modelo, promovemos visitas, estudos e
mostramos a importância
da conservação ambiental”,
explica o assessor da Prefeitura de Guararema, Ricardo
Moscatelli. “Por conta de seus
serviços ambientais fundamentais que nos prestam estes espaços eles devem ser
tratados com cuidado especial, por isso a importância do
programa”, completa.
As nascentes são os pontos de afloramento da água
do lençol freático, elas são
responsáveis por alimentar
a água dos rios garantindo
o abastecimento da cidade.
Com a alta exploração das
áreas de mata nativa as
nascentes ficaram expostas
podendo deixar de produzir
água, comprometendo toda
a dinâmica hídrica, afetando
a sobrevivência de todos os
seres vivos.

Serviço de Atendimento ao Trabalhador convoca estudantes
de Guararema para cadastro para vagas de estágio

SAT também solicita que pessoas que estão cursando nível Técnico ou Superior que já possuem cadastro na unidade atualizem seus dados
A Secretaria Municipal de
Emprego e Desenvolvimento
Econômico está convocando
estudantes de nível Técnico
e Superior de Guararema a
se cadastrar para as vagas
de estágio mediadas pelo
Serviço de Atendimento ao
Trabalhador (SAT).
A Pasta também solicita que
as pessoas que já possuem
cadastro para estágio junto ao
SAT atualizem seus dados, no
intuito de que a maior quantidade possível de vagas seja
preenchida pelos estudantes
de Guararema.
Em razão da pandemia da
Covid-19, os candidatos podem 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) ou
comparecer na Secretaria de
Emprego e Desenvolvimento
Econômico de segunda a sexta-feira das 8 horas às 11h30
e das 13h00 às 16h30.
De acordo com a Pasta, atualmente o SAT possui vagas de

estágio em diferentes áreas e
há a necessidade de que mais
cadastros estejam disponíveis
para que tais oportunidades
sejam preenchidas.
“Realizar a ponte entre o
empregador e o trabalhador
é nossa missão com o SAT e
com a estrutura da Secretaria
Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico”,
explica o secretário da Pasta,
Marlon Rodrigues. “Para que
isso ocorra, precisamos dos
dados atualizados da população interessada nas vagas e
também de novos cadastros”,
completa o titular da Secretaria.
Além das vagas atuais, a
Pasta projeta, com o reaquecimento do mercado de
trabalho pós-pandemia, que
novas oportunidades profissionais estejam disponíveis
no município, razão pela qual
a Secretaria pretende contar
com mais currículos.
A sede do SAT fica na própria Secretaria de Emprego
e Desenvolvimento Econômico, na Rua 19 de Setembro,
127, no Centro Telefone: (11)
4693-1717.
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AINDA DÁ TEMPO DE AQUECER CORAÇÕES!
A Campanha Inverno Solidário 2021, do Fundo Social de Guararema, segue arrecadando cobertores novos para doar às famílias que vivem em vulnerabilidade social no município.
Por conta da solidariedade de
diversos munícipes, desde o
início da campanha mais de
360 cobertores novos foram
doados a quem precisava.
Os pontos de coleta receberão
cobertores até o final de agosto. Vale destacar que é necessário que os cobertores sejam
novos, também como forma de
prevenção da Covid-19.
Ainda dá tempo de aquecer
corações. Confira os pontos
de arrecadação acessando
bit.ly/3gpPGyz e ajude quem
mais precisa nesses dias intensos de frio!
POSTOS DE ARRECADAÇÃO
Fundo Social de Solidariedade - Rua Dona Laurinda,
193 - Centro

Paço Municipal - Rua Coronel
Ramalho, 35 – Centro
Supermercado Monteiro –
Rua Capitão Alberto Weissohn, 131 – Centro
Supermercado Mago - Rua
Dona Laurinda, 449 - Centro
IOM Instituto Odontológico
- Rua Prof. Raul Brasil, 66 Centro
Condomínio Alpes de Guararema - Estrada Municipal
Dr. Hércules Campagnoli, km
3 - Fazenda Paião
Condomínio Ponte da Pedra Rua Walter Ancilloti - Fazenda
Paião
Farmácia Drogarema - Unidade 03 - Rua Dona Laurinda,
363
Farmácia Ultrafarma - Rua
19 de Setembro, 14 - Centro
Farmácia Mais Saúde Pharma - Rua Dona Laurinda, 40
- Centro, Guararema

Fotos: divulgação

Suzano é indicada entre as empresas líderes em sustentabilidade
n a G l o b e S c a n - S u st a i n A b i l i t y L e a d e r s h i p S u r vey 2 0 21
Essa é a primeira vez que a companhia é apontada pelos especialistas de sustentabilidade de diversas partes do mundo
A Suzano, referência global na
fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de
eucalipto, foi mencionada como
uma das 15 principais empresas
na pesquisa GlobeScan-SustainAbility Leadership Survey 2021.
O estudo realizado desde 1997
em parceria entre as consultorias
GlobeScan e SustainAbility/ERM
reconheceu a companhia, pela
primeira vez, por seu comprometimento público com metas
de longo prazo e por estipular
objetivos desafiadores em suas
ações de sustentabilidade.
Em 2021, mais de 600 profissionais da área avaliaram as empresas que vêm melhor integrando
a sustentabilidade à sua estratégia em critérios como valores
da companhia, comunicação
com stakeholders e influência
no mercado. O levantamento,
que neste ano citou mais de
200 companhias de diferentes
partes do mundo, busca entender tendências, preocupações
e o desempenho de governos
e ONGs especializados. Até
2020, apenas uma empresa de
mercado emergente fazia parte
do estudo.
A estratégia da Suzano, reconhecida na pesquisa, está alinhada aos seus compromissos
para renovar a vida, de remover
mais 40 milhões de toneladas de
carbono da atmosfera e oferecer
10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável, desenvolvidos a partir da biomassa,
para substituir plásticos e outros
derivados do petróleo até 2030.
Além de sua recém anunciada
meta de biodiversidade, em que
pretende conectar meio milhão
de hectares de áreas prioritárias
para a preservação nos biomas
Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia, o correspondente a quatro

vezes a cidade do Rio de Janeiro.
“Na Suzano, nos empenhamos
diariamente para integrar a
sustentabilidade à estratégia e
cultura da companhia, como alavanca de geração de valor, por
isso é uma honra podermos ser
reconhecidos em uma pesquisa
tão prestigiada como a GlobeScan-SustainAbility Leadership
Survey. Este reconhecimento
nos fortalece em continuar tra-

balhando em busca da inovação pela sustentabilidade com
o propósito de renovar a vida a
partir da árvore”, afirma Cristiano
Resende de Oliveira, Gerente
Executivo de Sustentabilidade
da Suzano.
A empresa também faz parte do
Índice Dow Jones de Sustentabilidade - Mercados Emergentes
(DJSI Emerging Markets) e da
carteira do Índice de Sustenta-

bilidade Empresarial (ISE) da
B3, e da seleta carteira 20202021, além de ter mais de US$
2 bilhões em emissões de bônus
atrelados à critérios de ESG.
Sobre a Suzano
A Suzano é referência global no
desenvolvimento de soluções
sustentáveis e inovadoras, de
origem renovável, e tem como
propósito renovar a vida a partir

da árvore. Maior fabricante de
celulose de eucalipto do mundo
e uma das maiores produtoras de
papéis da América Latina, atende
mais de 2 bilhões de pessoas a
partir de 11 fábricas em operação
no Brasil, além da joint operation
Veracel. Com 97 anos de história
e uma capacidade instalada de
10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão
de toneladas de papéis por ano,
exporta para mais de 100 paí-

ses. Tem sua atuação pautada
na Inovabilidade – Inovação a
serviço da Sustentabilidade –
e nos mais elevados níveis de
práticas socioambientais e de
Governança Corporativa, com
ações negociadas nas bolsas
do Brasil e dos Estados Unidos.
Para mais informações, acesse:
www.suzano.com.br
Informações à Imprensa
Performa Comunicação
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Educação apresenta balanço positivo da 8ª Jornada da Educação de Guararema

Entre 5 e 16 de julho, programação abrangeu todos os colaboradores lotados nas Escolas Municipais e na sede da Secretaria
Finalizada em 16 de julho, a 8ª
Jornada da Educação de Guararema apresentou bons resultados aos participantes e mostrou-se importante na proposta
de oferecer formação continuada
aos profissionais da Secretaria.
Com o tema central: “Educar
para transformar: Integração e
Fortalecimento de Estratégias
para Educação em Novos Tempos”, todos os colaboradores
que atuam na Rede Municipal
de Ensino tiveram oportunidades ímpares de fortalecer suas
práticas e conhecimento para
cumprir sua missão na Educação
guararemense.
Entre os dias 5 e 16 de julho, uma
vasta programação foi idealizada
e concretizada, atendendo todos
os colaboradores lotados nas Escolas Municipais e na sede da
Secretaria.
As atividades foram desenvolvidas em formatos e conteúdos
variados, sendo workshops,
palestras presenciais, palestras
online e vivências, sempre atreladas à temática e ao objetivo
de promover ações que elevam
continuamente a oferta de ensino
de qualidade.
Na abertura da Jornada, a
Escola da Natureza Francisca Lerario, em parceria com a
Secretaria de Meio Ambiente,
abriu suas portas para grupos
mistos de colaboradores que,
em revezamento, participaram
do workshop “Sustentabilidade:
um desafio diário”. Durante o
workshop foram tratados temas
como a separação de resíduos
sólidos e compostagem, impor-

tantes ações para a preservação
do meio ambiente e a promoção
de uma vida mais sustentável.
“A Secretaria de Educação entende que só é possível atingir
a maestria se houver também o
investimento nos profissionais
que atuam nos bastidores e palcos da Educação”, explica a Secretária Municipal de Educação,
Clara Assumpção Eroles Freire
Nunes. “Os tempos são outros e
formação continuada é essencial
para vencer os novos desafios”,
completa.
Ao todo dez palestras e cinco
workshops foram realizados.
Os workshops foram: Desafios
e Soluções, com Eugênio Ferrarez; Técnicas culinárias e prática
das fichas técnicas de preparações, com o chef Léo Delben e
a Nutricionista Karina Carvalho;
Sustentabilidade: Um Desafio Diário; Cinema na escola: Debates
a partir da Sétima Arte; e Ensino
Híbrido e as Metodologias Ativas.
Já as palestras tiveram como temas: Como se redescobrir professor; Alfabetização em foco:
preditores para o desenvolvimento da linguagem matemática; Estratégias para o Ensino Remoto;
A Aprendizagem Baseada em
Projetos; Liderança, gestão escolar e pedagógica: o desafio
de fazer acontecer; Autoconhecimento; Instrumentos para
avaliar as habilidades preditoras;
Avaliação e intervenção nas habilidades escolares; O Desafio
de Promover a Aprendizagem
Significativa; e A equipe gestora
e o desafio da formação continuada dos professores.

Fotos: divulgação

