Jornal Gazeta de Guararema - Sábado, 13 de Novembro de 2021 <> ano 11- nº 521 - <> Distribuição gratuita

Edição de Imagens - Editor Quinzinho - Tiragem: 5 mil exemplares

Poder Legislativo indica “Tarifa Zero”
no transporte coletivo de Guararema

“Tarifa Zero” na cidade será uma grande conquista para os munícipes que, em sua grande maioria, depende do transporte público para trabalhar, estudar, entre outras atividades” .

Foto: Quinzinho
Indicação feita pelos nobres edis deverá ser analisado pelo prefeito
José Luis Eroles Freire (Zé), que poderá adotar tal medida, inédita
na região do Alto Tiête
O vereador Sidnei Santos Leal
ex- Presidente do Poder Legislativo de Guararema, apresentou
no plenário da Câmara Municipal, a indicação de nº 624/2021,
subscrita por demais vereadores, para solicitar ao Exmo .Sr.
José Luiz Eroles Freire (Zé),
Prefeito Municipal de Guararema, nos termos regimentais,
providências do setor competente da Municipalidade no sentido

de ser criada a “Tarifa Zero” no
Munícipio de Guararema, a qual
isenta os moradores da cidade
de pagarem pelo transporte público municipal.
O Prefeito José Luiz Eroles
Freire(Zé), deverá analisar a
solicitação dos vereadores, que
poderá adotar a referida medida,
que será inédita na Região da
Grande São Paulo.
Em justificativa, o nobre vere-

ador Sidnei Santos Leal, que
encabeça o documento enviado
ao prefeito por meio do poder
legislativo, alega que “muitas
cidades brasileiras já estão adotando o sistema “Tarifa Zero”.
que consiste em liberar o transporte público sem cobrança de
tarifa para os munícipes.
“Guararema vem sempre avançando e colocando o bem-estar
da população em primeiro lugar,
assim, a criação da “Tarifa Zero”
na cidade será uma grande conquista para os munícipes que,
em sua grande maioria, depende do transporte público para
trabalhar, estudar, entre outras
atividades” .
“Diante da realidade de grande
parte da população, que se tornou pior diante da pandemia da
COVID -19, tirar a cobrança da
tarifa dos ônibus municipais irá
ajudar no dia a dia da maioria
das famílias do município, as
quais, muitas vezes não possuem condições de arcar com
as tarifas, deixando de realizar
suas tarefas diárias, como ir a
consultas médicas, o que prejudica a população de uma forma
geral.”
Assim, visando o bem-estar da

Foto: divulgação

Vereadores da Câmara Municipal de Guararema indicam “tarifa Zero” no transporte coletivo de Guararema
população guararemense, esperamos que a presente Indicação
de nº 624/2021, seja atendida o
mais breve possível.
Autores: Vereadores Sidnei San-

tos Leal, André Aparecido Alves
de Araújo, André Augusto de Oliveira, Claudinei Santos de Oliveira, Irineu Claudio Leite, José
Francisco Beraldo Junior, José

Francisco da Fonseca, Marcos
Wezassek de Brito, Reinaldo
Gaspar, Maria de Fátima Soares
e Vanessa Martins dos Santos

Câmara Municipal de Guararema faz homenagem ao Sr. Manoel Clemente
Foi aprovado, por unanimidade
de votos, em Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Guararema, o Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2021,
de autoria do Vereador André
Augusto de Oliveira (Dé). O
Projeto homenageia o Sr. Manoel Clemente que receberá o
Diploma de Honra ao Mérito
em reconhecimento à sua dedicação e trabalho realizado
em Guararema.
Manoel Clemente nasceu em
Carmo de Minas, sul de Minas
Gerais, no dia 20 de outubro
de 1941, filho de Argemiro Clemente e Maria Rosa. O nome
foi escolhido em homenagem
ao avô paterno: Manoel Clemente que era casado com a
Senhora Maria Inácia.
Aos 2 (dois) anos de idade,
Manoel Clemente mudou-se
para Jesuânia, onde morou por
algum tempo com seus avós

maternos, Maria Paulina e Rosendo que influenciaram muito
em sua formação.
Originário de uma família de 5
(cinco) irmãos, 4 homens (José
Rosa, Joaquim, João e Manoel) e 1 mulher (Benedita), devido às dificuldades financeiras
vividas na época, somente ele
e seu irmão João tiveram oportunidade de estudar.
Em 1974, estabeleceu morada na cidade de São José
dos Campos e começou a trabalhar em uma empresa no
Bairro do Potim, que prestava
serviço no corte de eucalipto. No mesmo ano, chegou
a Guararema, onde prestou
serviços para outra empresa,
contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Porém,
no início de 1975, voltou para
Jesuânia para trabalhar na
Fazenda Nossa Senhora das
Graças, localizada nas pro-

ximidades da residência de
seus pais.
Em 1976 voltou para Guararema e em 26 de setembro
do mesmo ano iniciou seus
trabalhos junto à Prefeitura
Municipal, com o então Prefeito Sebastião Alvino, onde,
dedicou-se a Guararema até
o dia em que chegou sua aposentadoria, 23 anos depois.
Seu Manoel é casado com Terezinha de Jesus há 55 anos,
com quem constituiu sua família. O casal tem 4 filhos: Maria
de Lourdes, Paulo Sérgio (in
memorian), José Carlos e Manoel. E possuem ainda, duas
netas: Grazielly e Rafaelly.
Jardineiro, conhecido e muito estimado por todos que o
conhecem, Seu Manoel continuou a trabalhar mesmo após
a sua aposentadoria, exercendo seu ofício em diversos
locais.

De grande sabedoria, Seu Manoel cativa as pessoas com
quem conversa, demonstrando
humildade e amor ao próximo,
dedicando parte do seu tempo
ao serviço voluntário. Há mais
de 10 anos, Seu Manoel visita
o Asilo São Vicente de Paula,
onde regularmente faz a limpeza e a poda, mantendo o jardim
com carinho e dedicação.
Além de cuidar do jardim, Seu
Manoel mobiliza-se arrecadando mantimentos e itens
necessários para auxiliar os
idosos e os mais necessitados.
Entre tantas outras virtudes
e por sua dedicação ao próximo e ao desenvolvimento
de nosso município, esse
grande homem é referência
em Guararema e sempre fez
a diferença na vida de tantas
pessoas, agraciando-as com
sua benevolência e transformando-as com o seu exemplo!

Foto: Marcos Grangeiro

Sr. Manoel Clemente receberá o Diploma de Honra ao Mérito
em reconhecimento à sua dedicação e trabalho realizado em
Guararema.
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TREINO AERÓBICO – A BASE DE TUDO
José Marcos - Educador

Um passeio de mountain
bike, ou uma prova, uma trilha na caminhada, ou uma
corrida aleatória, qualquer
que seja a modalidade, recreativa ou competitiva, o
sistema energético aeróbico está presente e, sendo
assim, em toda a fase de
treinamento é importante
executá-lo, com mais ou
menos ênfase. Tudo vai
depender da fase do treinamento, do objetivo para
cada ciclo e principalmente

da capacidade de assimilação do treinamento. Não
há serventia alguma uma
planilha super elaborada e
complexa se o praticante não
tiver como executar o mínimo
necessário para atingir suas
metas, seja pela disponibilidade de tempo, seja pela
dificuldade de entendimento da descrição da planilha.
O treino aeróbico é ainda
a base de tudo e seguir
rigorosamente os limites
estabelecidos em Z2 e Z3,
calculados individualmente, trarão resultados ótimos
mais adiante melhorando
muito a tolerância a esforços

mais agudos e intensos, a
famosa tolerância ao lactato.
Alguns podem achar que não
é importante, pois a atividade desenvolvida pode estar
mais voltada à recreação e
lazer, mas mesmo nessa
situação, para ter prazer e
aproveitar ao máximo e de
forma segura o que a atividade física preferida pode
proporcionar, um mínimo de
condicionamento aeróbico é
necessário. E o mais incrível
é que o seu desenvolvimento
não requer grandes esforços ou equipamentos mirabolantes. Obviamente o uso
de um monitor de frequência

cardíaca, um GPS e outros
recursos podem otimizar o
treinamento, mas é possível desenvolver muito bem
a capacidade aeróbica e especificar o treinamento sem
tais equipamentos. Por isso
também é muito importante
saber “ouvir” o corpo e algumas distrações como fone
nos dois ouvidos, conversar
o tempo todo, etc, podem
desviar essa auto análise

necessária num treinamento
físico. A percepção de esforço subjetiva é extremamente necessária para manter
a zona ideal de treinamento
quando não se usa nenhum
outro tipo de monitoramento
e esse aprendizado melhora
com a prática e o tempo de
treinamento. Treinamento
físico, em qualquer modalidade não é só fazer força
e engana-se quem acredita

que forçar, chegar ao limite
em toda sessão de treino,
exaurir toda a capacidade
física o tempo todo que estiver treinando, vai melhorar
e subir o nível do condicionamento físico. Os ciclos
existem justamente para
preparar, exigir e recuperar o
organismo. E assim, degrau
a degrau aprimorar a forma
física e técnica.

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

Projeto de Lei de autoria do Vereador Marcos de Britto faz homenagem a Miguel de Noce
O Projeto de Lei nº 40/2021,
de autoria do Vereador Marcos
Wezassek de Britto, foi aprovado em Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Guararema e faz homenagem ao Dr.
Miguel de Noce, denominando a
ponte existente ao longo da Rua
Brasílio Leite Siqueira, sobre o
Rio Paraíba do Sul, no bairro
Freguesia da Escada.
Miguel de Noce nasceu em 18
de março de 1900, na cidade de
São Paulo, filho de comerciantes
italianos. Após completar o grupo escolar, seus pais o enviaram
para a Itália, a fim de estudar e
cursar em uma Universidade de
Engenharia retornando ao Brasil
depois de formado. E foi no Brasil, em São Paulo, que colocou
sua experiência em engenharia
a serviço da comunidade que
ele adotou aqui em Guararema.
Em 1945 ele comprou uma pequena gleba de terra com uma
pequena casa de taipas, às margens do Rio Paraíba, atualmente
sítio “Santo Antonio”, também
conhecido por “Rancho do Sagui”, onde até hoje a comunidade frequenta com festas típicas
da região e prática esportiva de
futebol aos domingos, capitaneada por seus netos e bisnetos.
Naquela época, não havia luz
elétrica, estradas pavimentadas
e as travessias pelo rio eram
realizadas com barcos de porte
pequeno e uma pequena balsa no Porto Itaoca. Miguel de
Noce conseguiu a construção
da primeira balsa para travessia
da Freguesia da Escada à outra
margem do rio e junto com os

vizinhos, compraram um transformador para levarem a energia elétrica para o local.
Os moradores da outra margem da Freguesia só podiam
ter acesso a Guararema pelo
rio, atravessando ou indo de
barco. Foi então que ele traçou
e executou a estrada até Guararema na outra margem do rio.
Após muitas lutas a verba para
a tão esperada ponte chegou e
Miguel de Noce, com sua dedicação junto a outros pioneiros,
marcaram a região com essa
grande benfeitoria, recebendo
inclusive, uma correspondência do gabinete do renomado
desembargador Dr. Teodomiro
Dias, elogiando seu trabalho,
dedicação e presteza, fazendo
menção às obras de melhoria
e interligação entre as cidades
de Salesópolis, Paraibuna e
Guararema.
O legado de Miguel de Noce,
com sua inteligência, capacitação técnica, dedicação no
trabalho, desenvoltura política,
aliado ao ser humano incrível
e generoso que era, vai muito
além das suas obras, pois nunca mediu esforços para ajudar
e sequer buscou algo em troca, pelo contrário, empregou
dezenas de pessoas para os
canteiros de obra do D.E.R. Departamento de Estradas e
Rodagens.
A homenagem chega em forma
de gratidão e reconhecimento
por tudo o que este Engenheiro
fez por Guararema.

Miguel de Noce

Vereador Marcos Wezassek de Britto

EXPEDIENTE
Diretor Presidente: Joaquim da Silva Constantino.MTB:026239/SP
e-mail: quingma@hotmail.com / e-mail: fotografoquinzinho@gmail.com
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Fundo Social de Solidariedade de Guararema doa
mais de 2,7 toneladas de alimentos em outubro
Além dos mantimentos, quase cem latas de leite maternizado e 1,3 mil fraldas geriátricas foram entregues à população em vulnerabilidade socioeconômica
Foto: Vitória Mikaelli

O Fundo Social de Solidariedade de Guararema divulgou
nesta semana o balanço sobre
as ações realizadas em outubro e apresentou números
expressivos. Ao longo do mês,
a equipe do Fundo Social realizou a doação de mais de 2,7
toneladas de alimentos, 99 latas de leite maternizado além
de 1.320 fraldas geriátricas.
Com a campanha Fluxo do
Bem em andamento, que visa
arrecadar absorventes íntimos
e coletores menstruais para
mulheres em vulnerabilidade
socioeconômica de Guararema, o Fundo Social recebeu
360 absorventes femininos.
Outra ação que corroborou
para o resultado positivo do
balanço do Fundo Social de
Solidariedade foi a Loja Pérola do Bem. Ao longo do mês
mais de 1 tonelada de recicláveis foi trocada por itens
da loja.
“Tivemos um mês muito produtivo com nossas ações
que resultaram diretamente
em benefício às famílias que
mais precisam”, explica a
presidente do Fundo Social
de Solidariedade, Carmem
Rosana. “Além destas ações
que geram resultados expressivos, também atuamos com
atividades específicas junto
às pessoas que nos procu-

ram”, completa.
Fluxo do Bem
A campanha Fluxo do Bem
tem como objetivo arrecadar
absorventes íntimos e coletores menstruais para mulheres
em situação de vulnerabilidade
socioeconômica.
As doações podem ser feitas
de segunda a sexta-feira das 8
às 17 horas na sede do Fundo
Social de Solidariedade, na rua
Dona Laurinda, 193, no Centro
de Guararema.
Além de arrecadar os itens, o
objetivo da campanha Fluxo
do Bem é conscientizar a população sobre a realidade de
mulheres que, por questões socioeconômicas, não têm acesso
aos itens de higiene feminina.
Pérola do Bem
A Loja Pérola do Bem promove a troca de materiais
recicláveis por produtos diversos, com o apoio da Secretaria Municipal de Obras,
Meio Ambiente, Planejamento
Urbano e Serviços Públicos,
a ONG Espaço Urbano e a
Cooperativa Guararecicla.
O projeto, que permanece de
portas abertas às segundas e
terças-feiras, tem como objetivo aumentar a arrecadação
de recicláveis no município e
espalhar o conceito do valor
dos materiais recicláveis que
se transformam em produtos,

Foto: Felipe Antonelli

futuramente também em serviços.
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.
Foto: Felipe Antonelli

Foto: Vitória Mikaelli

Vende-se Chácara
Vendo Chácara com 20.000 m² área em aclive, com casa boa com 03 dormitórios, 02 salas, cozinha
e 02 wcs., área para churrasqueira e fogão a lenha, pastagem, pequena nascente dentro da propriedade com pequeno lago e alguns pés de frutas, documentação 100%, ainda considerada como área
rural, situada nas Chácaras Santa Joana, Distrito de Santa Branca-SP, vizinhos próximos, a 09 Km
do centro de Guararema, asfalto, somente 600 ms. em estrada de terra. Valor pedido R$400.000,00
aceita-se proposta. Contato Alcides 11-94875-9959- Whats.
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VIRGEM- Ótima oportunidade no setor comercial, com probabilidade de lucros. Bom também, para assuntos familiares e sentimentais. Sua saúde será bastante boa, o que deverá
dar-lhe maior disposição ao trabalho.

LIBRA -Dia em que deverá enfrentar alguns obstáculos em seu lar. Mas se usar
de fato a inteligência conseguirá superá-los com sucesso. Boa fase para adquirir
a casa própria e para se elevar no campo profissional.

Tecido fino
de algodão
Condição
da atriz
no filme
adulto
Selecionar
(o feijão)

Parte do
porto para
desembarque

Taxa acrescida à
poupança
(sigla)
Interjeição
do gaúcho
Raiz comestível

Movimento
revolucionário ocorrido em
Pernambuco, de
1832 a
1835 (Hist.)

Partida
sem valor
no campeonato
Papai, em
inglês
Resposta
à ligação

País
caribenho
Extremidades do ímã
Bar típico
de Londres
Cláusula
corretiva

Órgão estadual de
defesa ao
consumidor
Antiga
máquina
de
impressão

Galpão
de cereais
O tirano
de Roma
Fonte de
energia
da fotossíntese

Calor
intenso

Sufixo de
"caprichoso"

Comer,
em inglês
Vegetais
iodados

Reginaldo
(?), cantor
de
"Garçom"
Deborah
(?), atriz
de "Bom
Sucesso"

Coragem
Pedido de
socorro
Escritor de
"O Corvo"

Súdito do
senhor
feudal

ESCORPIÃO - Dia em que será notado onde comparecer, sua reputação será
elevada e seus ideais e ações deverão ser seguidas por pessoas que vivem a sua
volta. Mas, para que tudo isso aconteça, siga e dependa da sua própria capacidade.

(?) B:
expressão
do tempo
do vinil

Postura
para foto
Nota Fiscal
(abrev.)
Estado
natal
de Guga
(sigla)

Nascido no paraíso
do surfe dos EUA
Relativo à camada
de ar da Terra

BANCO

3/dad — eat. 4/damp. 6/percal. 7/bahamas.

SAGITÁRIO - O período lhe favorecerá nas investigações, estudos, pesquisas e
na medicina. Por outro lado, deverá evitar acidentes, negócios arriscados e não crer
em falsas notícias e boatos maldosos.

Rua sem
curvas
(?) Gomes,
atriz

Espingarda de
boca larga
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Solução

CAPRICÓRNIO -Algumas perturbações passageiras com os filhos estão previstas
hoje. Aja com calma e autoconfiança, que tudo tende a dar certo. Melhora da saúde e
das chances gerais, especialmente no trabalho.

CO

S
E
C

AQUÁRIO - Muita atividade profissional e êxito nos negócios e novos empreendimentos sociais, estão previstos para você neste dia. Ótimo estado mental o que lhe
dará mais rapidez ao ter que tomar decisões importantes.

OS

T
GU A I
A M P
R
O
A I S
DA D
E
S
O
L

PEIXES -Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Assim
estará você neste dia que tem tudo para lhe ser maravilhoso. Mas evite estragar tudo
isso por causa do ciúme e do orgulho pessoal exagerado.

A
L
A
R

LEÃO - 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 e em viagens. Não descuide da saúde.

Úmido,
em inglês
Formato
de martelos

N
A
B
O

CÂNCER - Enormes probabilidades de realizar suas mais antigas esperanças e
desejos se apresentarão neste dia. Terá também, aumentos de lucros e muito progresso profissional. Ótimo para o amor.

Prover
de asas

A
M A
I L
S O
T
O R
S O
O S
S
R I

GÊMEOS - Novos planos para sua elevação de cargo e de conhecimentos profissionais
deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima na vida amorosa e familiar.
Tudo tende a melhorar.

Lobo-(?), Argiloso,
canídeo calcário e
sul-ame- arenoso
ricano
(Geol.)

Sofridas

P
R A
D
T E
C
B I
A D
H A
S
N
E A
R D
O
P
N O
F E

TOURO - Dia em que fará muitas relações, mas poucas amizades sinceras e leais. Por
outro lado, é bom ir se precavendo, pois a partir de amanhã, entrará em uma desfavorável
e difícil fase do ano.

Variedade de
grão de café
O Estado do Círio
de Nazaré (sigla)

A
L
G
A
S

ÁRIES - Dia em que deverá tomar cuidado com estranhos, novas amizades, vizinhos e
pessoas que são de sua inteira confiança. Só viaje se for de muita necessidade. Cuide da
sua saúde e evite excessos.

© Revistas COQUETEL

Manobras da esquadrilha da fumaça
Exigência de bancos
para o financiamento
habitacional
Banha a
cidade de
Corumbá

M
O P
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A
T
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B A
B
P U
O C
L O
O
S A
N
A I
T MO

PARA O DIA 14 DE NOVEMBRO 2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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A

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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Confira o que abre e o que fecha no feriado da Proclamação da República em Guararema
Mesmo com o feriado da próxima segunda-feira (15/11) o funcionamento de diversos serviços está mantido
Na próxima segunda-feira
(15/11), é celebrado o feriado
da Proclamação da República
e, por conta disso, não haverá
expediente nas repartições
públicas municipais de Guararema. Os serviços públicos
municipais, como o atendimento no Paço Municipal e
nas Secretarias, voltam a funcionar na terça-feira (16/11).
Entretanto, o funcionamento
de diversos serviços essenciais está mantido. A vacinação contra a Covid-19, por
exemplo, manterá seu esquema tradicional, vacinan-

do as pessoas agendadas
para primeira dose, e sem
agendamento para segundas e terceiras doses das 8
às 18h30 horas na Central
de Vacinação Coronavírus
(Cevac). Como de costume,
no domingo não haverá vacinação.
A Coleta Comum de lixo permanecerá da mesma forma,
sem alterações no cronograma estipulado. O mesmo
acontece com a Coleta Seletiva de recicláveis. O velório
e cemitério mantém funcionamento normal.

Em relação aos serviços de
urgência, como Samu e bombeiros, mesmo funcionamento
de dias úteis, sendo o contato
realizado pelos telefones 192
e 193, respectivamente.
Os pontos turísticos de Guararema estarão abertos para
a visitação. Os visitantes devem se atentar ao uso correto das máscaras e manter o
distanciamento social. A relação completa do horário de
funcionamento dos atrativos
turísticos está disponível no
site da Prefeitura de Guararema (guararema.sp.gov.br).

Auxílio Brasil vai ser pago de forma permanente para famílias pobres
Programa começará a ser pago no dia 17 de novembro com valor médio mensal de R$ 217,18. Auxílio Brasil atenderá às famílias em situação de extrema pobreza.

O Auxílio Brasil é um programa de transferência
condicional de renda
com foco em saúde e
educação. Ele está sendo implementado pelo
governo federal em 2021,
em substituição ao Bolsa
Família.
Veja também: Governo
muda regras para facilitar
utilização do vale-alimentação
O Ministério da Cidadania é responsável pelo
programa. Ele define os
critérios de elegibilidade
e autoriza pagamentos
às famílias. Algumas das
principais características
desse programa são o
foco na família como
beneficiária.
A composição familiar
com renda per capita
mensal inferior a R$
200,00, receberá benefícios variáveis de acordo
com as suas especificidades. O programa priorizará crianças e adolescentes nas mais diversas
modalidades.
O pagamento do Auxílio
Brasil será feito permanentemente, de forma
direta, por meio de cartão bancário. O acesso
ao programa é feito por
meio de um mecanismo
unificado (Cadastro Único). As famílias devem
estar cadastradas no CadÚnico para ter direito ao

benefício.
É importante lembrar que
o CadÚnico tem gestão
compartilhada com estados e municípios. Cada
cidade tem uma estimativa de famílias pobres desenvolvida em parceria
com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente,
o Bolsa Família atende
mais de 14 milhões de
famílias. Elas serão au-

tomaticamente inscritas
no Auxílio Brasil.
Com um orçamento
equivalente a 0,5% do
produto interno bruto, o
Auxílio Brasil quer reduzir
a taxa de pobreza e mortalidade infantil no país.
O programa também
busca aumentar a taxa
de aprovação de alunos
no ensino fundamental
e médio.
Poucas mudanças

O programa Bolsa Família, como dito anteriomente, será substituído
pelo Auxílio Brasil. Com
isso, o novo benefício
se tornará o maior programa de transferência
condicionada de renda
do mundo em termos
de cobertura e financiamento.
O programa visa reduzir
a pobreza em curto prazo, fornecendo dinheiro

às famílias pobres e melhorando o capital humano a longo prazo, incentivando à saúde, emprego,
nutrição e educação.
Os pagamentos mensais
continuam sendo feitos
preferencialmente para
mulheres e são creditados diretamente nos
cartões eletrônicos dos
beneficiários, desde que
sejam cumpridas as condicionalidades de saúde

e educação.
As crianças menores
de sete anos precisam
cumprir o calendário de
vacinação infantil e fazer
consultar para monitorar
a saúde e crescimento
duas vezes por ano. Já
as crianças entre 6 e 17
anos devem estar devidamente matriculadas na
escola e devem manter a
frequência escolar diária
mínima de 85%.
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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 de vida 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 novembro (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.

Dinha (11/11)

Neusa Maria de Siqueira (03/11)

Thaís Nunes (11/11)

Vanete Rodrigues Dias (11/11)

Os gêmeos Maria Eduarda e Gabriel da Silva Almeida (12/11)

Lorena Menezes Marques Pedro ( 12/11)

7

Jornal Gazeta de Guararema, 13 de Novembro de 2021

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

Sofia Freire Capuano (14/11)

José Luiz Eroles Freire (Prefeito Zé) (13/11)

Plinio Freire Martins (14/11)

Genesia Toledo (14/11)

Eduardo Maia da Silva (Gonda) (15/11)

Bodas de Prata: Ao simpático casal Fernando e Mônica
que comemoraram no dia 09/11 uma união de muito
amor, respeito, compreensão,desejamos que Deus
continue abençoando o matrimônio e a linda família
que constituíram. Parabéns!
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Vereador Irineu Claudio Leite é o novo
Presidente da Câmara de Guararema
Muito trabalho e honestidade
Nascido em Guararema, pai de
duas filhas: Thalita e Larissa, o
novo Presidente do poder legislativo de Guararema foi eleito no
dia 03 de novembro, em Sessão
Ordinária. Irineu Claudio Leite,
em seu sexto mandato como Vereador, assume a Presidência da
Casa de Leis pela segunda vez.
A primeira foi em 2003 – 2004.
Desde 2001 faz parte da história
política de Guararema, quando
foi incentivado pelos amigos e
conhecidos que admiravam o
seu trabalho social dentro da
comunidade. Irineu é o único
Vereador de Guararema que
está presente em seis mandatos consecutivos, sempre eleito
com expressividade.
Formado em Gestão Pública,
também foi Secretário da Junta
Militar, Secretário de Esportes,
Secretário de Indústria e Comércio e Secretário de Governo e
Relações Institucionais. Em todas as Secretarias desenvolveu
trabalhos relevantes, ampliando
o atendimento à população em
todos os segmentos atuantes.
Voltado para que a população
tenha dignidade e mais qualidade de vida, o Vereador Irineu

sempre se voltou para trabalhos
sociais como a Campanha Oftalmológica em São José dos
Campos a preços populares e de
qualidade atendendo até os dias
de hoje mais de 1000 pessoas.
Também é autor da conquista,
através de entidades do município, junto ao Governo do Estado,
da liberação do programa Viva
Leite, onde são beneficiadas,
atualmente, 351 crianças e 463
idosos no município.
Entre diversas ações, como Vereador, Irineu:
- É autor do Projeto que permite
a implantação de igrejas na área
central da cidade e o criador dos
eventos goslpels;
- Regulamentou a Lei do Psiu que
garante a tranquilidade da população entre 22h e 6h da manhã;
- Participou do Programa Luz
para Todos em Guararema, levando energia elétrica para mais
de 280 famílias que ainda viviam
no escuro;
- Instituiu a Semana da Gestão
Ambiental e de Proteção aos
Rios e águas;
- Instituiu a Semana da Alfabetização Ambiental nas escolas
municipais;

- Conseguiu a realização de atividades voltadas à prevenção
do uso de drogas e da prostituição infanto-juvenil na Rede
Municipal;
- Lutou pela implantação de
exames de sangue dentro das
unidades de saúde, uma vez que
eram feitos em Mogi das Cruzes;
- Criou a Semana de Conscientização contra o fumo na gestação;
- E, recentemente, junto com o
Vereador André Araújo, conseguiu que os templos religiosos
fossem considerados utilidade
pública.
Nesse novo ciclo na Presidência,
Irineu espera apoiar o Prefeito Zé
nas ações voltadas para o crescimento da cidade, fiscalizando e
auxiliando no que compete à Câmara Municipal. “A pandemia foi
um grande desafio e esperamos,
junto com o Executivo, buscar
recursos para o município, principalmente no que diz respeito
à geração de empregos. Outra
grande expectativa é apoiar o
Prefeito Zé na conquista que é
a entrega das obras do Hospital
para Guararema, ainda nessa
gestão”, declara Irineu.
Com toda sua experiência na

Vereador Irineu Claudio Leite. Presidente da Câmara Municipal de Guararema
trajetória política, ressalta que
é extremamente importante, para
quem está começando, ter, em
primeiro lugar, humildade. E muito trabalho e honestidade.
“Muitos são os desafios encon-

trados e não é fácil. A luta é
constante. Para chegar nesse
momento, houve muito trabalho.
Procuro atender às pessoas e
me colocar no lugar delas para
compreender quais são suas

necessidades e, assim, levar o
melhor que posso para elas. E,
acima de tudo, agradecer sempre a Deus, pois Deus é Fiel.”,
finaliza o Presidente Irineu.

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
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Resumos dos capítulos das novelas de 15 a 20/11
pessoa atropelada. Renato/
Christian pensa em Lara.
Mateus demonstra interesse
por Lara. Bárbara conta a
Renato/Christian que está
grávida.

Globo - 21 H

Segunda 15/11
UM LUGAR AO SOL
Renato/Christian diz a
Santiago que ligou para o
motorista para se desculpar
pela atitude rude que Bárbara teve com o rapaz. Noca
incentiva Lara a seguir em
frente com seu novo emprego na cantina da escola. Ravi
fica alarmado ao ouvir Joy
entrar em seu apartamento
para se esconder da polícia.
Cecília resolve posar para a
campanha com Rebeca, que
se incomoda com o sucesso
da filha. Ilana sugere a Rebeca que termine seu casamento com Túlio. Hannah anuncia que está grávida. Renato/
Christian fica surpreso ao
saber que Bárbara parou de
tomar anticoncepcional. Lara
percebe que Noca armou
um encontro com Mateus.
Renato/Christian descobre
que o irmão matou uma

Terça 16/11
Renato/Christian faz
Bárbara prometer que não
contará a Santiago sobre
o atropelamento. Elenice
concorda em vender o apartamento de Renato. Teodoro
fica desconcertado quando
Elenice diz que irá morar com
ele. Joy aceita ficar com Ravi
em troca de dinheiro. Renato/
Christian resolve dar todo o
dinheiro da venda de seu
apartamento para Pilar. Lara
diz a Mateus que ainda ama
Christian. Bárbara decide se
separar do marido. Noca diz
a Dalva que, sempre que coloca as cartas de tarô, Christian aparece vivo. Rebeca
não gosta da forma como
Santiago trata Túlio. Inácia
cobra de Joyce dinheiro para
alimentar os irmãos. Ravi fica
sabendo que Joyce continua
a pichar. Joyce cai de um
prédio e é socorrida por Ravi.
Ravi busca Renato/Christian
e Bárbara no aeroporto. Josias aborda Renato/Christian
a Eric sobre o que sabe da
morte de Mirella. Eric comemora ao descobrir que Luiza
está grávida. Maria Pia acalma Luiza sobre os enjoos da
gravidez. Domênico avisa a
Antônia que Evandro e Mônica foram presos.
terça 16/11

Globo -19h15
Segunda
Segunda 15/11
Malagueta tenta entender o
motivo de Maria Pia ter escondido que gerou Bebeth.
Aníbal se nega a responder

globo- 18H20
Segunda 15/11
Caxias descobre que
Solano Lopez ameaçou o
Brasil para Pedro. Luísa
sofre com seu afastamento
de Pedro. Samuel confronta
Diego e afirma que Nélio
está enganando Dolores e
Pilar. Lupita incorpora o espírito de Germana, e assusta

Antônia depõe no julgamento de Júlio e confessa que
o ama. Cíntia conta a Lourenço que Aníbal fugiu. Dom
estranha o fato de Athaíde
ter informado Sabine sobre
a morte de Mirella e pergunta para a mãe quem foi que
Vitória. Dolores enfrenta
Tonico, que repreende Nélio
pelo fracasso de seu plano
para comprar a fazenda da
esposa. Nélio confessa que
mentiu para Dolores. Pilar
flagra Diego conversando
com Tonico.
Terça 16/11
Tonico revela a Pilar que
Diego é mentiroso. Dolores
afirma que esquecerá seu
amor por Nélio. Pedro e
Samuel sofrem por Luísa
e Pilar. Pilar jura vingança
contra Tonico. Augusto e
Gastão perguntam a Pedro
sobre a situação entre Brasil
e Uruguai. Prisca, Hilário

afirma a Delma que não quer ter
um filho com Roberta. Ernesto
chega ao local do encontro. Karina se desespera, tenta arrombar a porta da casa de Lobão e
acaba se machucando.

MALHAÇÃO: SONHOS
Segunda 15/11
Jeff faz as pazes com Lincoln,
e a família se une novamente.
Tomtom comenta com Pedro
que acredita que Roberta esteja
grávida. Incentivado por Cobra,
Edgard decide beijar Lucrécia
para afastar Heideguer. A banda
de Sol vence a Batalha Musical
e Pedro se entristece. Marcelo

Terça 16/11
Karina consegue alcançar o
celular e envia uma mensagem
para Ernesto. Pedro se apressa
para encontrar Karina. Ernesto
procura Lobão na Khan, e o vilão
expulsa o enfermeiro. Roberta
discute com Marcelo, que decide
terminar o relacionamento dos
dois. Karina consegue remarcar um encontro com Ernesto
na Khan. Há uma passagem de

no aeroporto, chamando-o
de Chris.
Quarta 17/11
Renato/Christian finge
não conhecer Josias. Ravi
acredita em Joy e dá dinheiro
para a moça comprar remédio para o irmão. Yasmin vê
Joy esconder o dinheiro que
Ravi lhe deu no barraco de
Inácia. Noca incentiva Dalva
a aprender a ler. Mateus
convence Lara que ambos
podem ser amigos. Renato/
Christian presenteia Ravi
com um celular. Ravi diz a
Renato/Christian que ele
nunca voltará a ser quem era.
Ravi entrega para Renato/
Christian o endereço de Lara.
Santiago fica emocionado ao
saber que Bárbara lhe dará
um neto. Joy não atende
as ligações de Ravi, e diz
a Inácia que o dinheiro que
Yasmin pegou era para interromper uma gravidez. Um
traficante observa Mateus
perguntar ao pastor sobre
Christian, e segue o amigo
de Lara. Ravi impede que
Joy faça o aborto e pede à
moça uma chance para eles
ficarem juntos. O traficante
aborda Mateus e reconhece
Lara, que fica na mira do

bandido.
Quinta 18/11
O pastor salva a vida de
Lara e Mateus, que acaba
perdendo o carro para o
bandido. Noca repreende
a neta e a faz se livrar de
todas as coisas de Christian.
Renato/Christian se recusa a
dar dinheiro para Ravi para
sustentar Joy, afirmando
que a moça está aplicando
um golpe no rapaz. Bárbara vasculha as coisas do
marido e encontra o bilhete
com o endereço de Lara.
Lara e Mateus ficam juntos.
Rebeca e Cecília visitam
Eva na casa de repouso.
Noca ajuda Camila a aceitar
Dalva na sala de aula. No
caminho da viagem para
Pouso Feliz, Nicole nota um
sangramento em Bárbara e
leva a irmã para o hospital.
Camila ganha o concurso
de redação, escrevendo a
história de Dalva. A obstetra
avisa a Bárbara que o bebê
está bem. Bárbara confronta
Renato/Christian e liga para
Lara na frente do marido.
Sexta 19/11
Lara diz a Bárbara que
não conhece nenhum Renato

Meirelles. Bárbara pede desculpas para Renato/Christian. Mateus reúne Marie,
Lara e Noca. Castilho avisa
a Bárbara, Nicole e Rebeca
que Santiago tem que parar
de trabalhar. Rebeca dá um
ultimato ao pai. Passam-se alguns meses. Santiago
sofre um desmaio durante
a cerimônia realizada em
sua homenagem. Túlio guia
Renato/Christian em seu
primeiro dia de trabalho na
rede Redentor. Ravi promete a Joy ajudar a família
da mulher. Elenice conhece
Alípio durante uma viagem
para Nova York com Teodoro.
Renato/Christian se nega
a emprestar dinheiro para
Ravi ajudar a família de Joy.
Ravi pede demissão. Chega
a hora de Bárbara dar à luz,
e Mercedes pede a Ravi
para levá-la ao hospital. Joy
também entra em trabalho de
parto, e é socorrida por Renato/Christian. Bárbara perde
o bebê. Ravi fica sabendo
que seu filho nasceu e vai
até o hospital, onde encontra
Renato/Christian. Ravi conta
a Renato/Christian que o filho
do amigo não resistiu. Ravi e
Renato/Christian observam
Francisco no berçário.

o avisou sobre o acidente.
Maria Pia pergunta aos pais
se eles estão implicados na
prisão de Aníbal. Luiza comenta com Bebeth que sente
que Maria Pia está mudando.
Sabine avisa que precisa falar com o delegado sobre o
dia do acidente da Mirella.
quarta 17/11
Expedito impede Nina de falar com Sabine. Nina informa
a Athaíde que Aníbal não falou durante o depoimento.
Lígia procura Madalena na
tentativa de convencê-la a
denunciar Sabine. Aníbal decide contar tudo que sabe

sobre a morte de Mirella, depois que recebe a visita de
Dulcina. Eric procura Júlio e
pede que ele faça um exame
de DNA.
Quinta 18/11
Aníbal confessa que foi ele
quem cortou os freios do
carro de Mirella. Maria Pia
conversa com Eric sobre o
tempo em que gestou Bebeth, sem saber que a menina
estava escutando. Maria Pia
se nega a conversar com Bebeth. Athaíde consegue retirar a tornozeleira eletrônica
e se prepara para deixar o

país com Lígia. Antônia avisa
a Maria Pia que seus pais
estão encrencados. Athaíde
e Lígia entram em seu jatinho
particular.
Sexta 19/11
A polícia intercepta o avião
de Athaíde e Lígia. Sabine
é surpreendida pela polícia
e presa pelo sequestro de
Dom. Lígia confessa que planejava matar Sabine, e não
Mirella. Júlio, Sandra Helena,
Agnaldo e Malagueta recebem a sentença pelo roubo
do hotel. Lígia conta a Sabine
que tentou matá-la por ciúmes de Pedrinho. Passam-

e Vitória tentam recuperar
a memória de Quinzinho.
Teresa repreende o comportamento de Gastão junto
a seus empregados. Teresa
comenta com Celestina sobre a proximidade da partida
de Luísa. Dolores se declara
para Nélio.

desconfiam do comportamento de Celestina. Zayla
descobre que Pilar rompeu
com Diego. Celestina se
encontra com Nino às escondidas. Cândida confronta
Zayla na frente de Olu, Samuel e Pilar.

ressa ao saber que Justina foi
alforriada por Luísa. Pedro e
Teresa participam da marcha
pela abolição.

Quarta 17/11
Justina comenta com
Cândida que Zayla a sondou
sobre Mariana, a irmã de
Samuel. Caxias comunica a
Pedro que o presidente do
Uruguai foi deposto, como
queriam. Nicolau vê quando
Celestina lê uma carta de
Nino. Leopoldina e Teresa

Quinta 18/11
Zayla confessa que chantageou Pilar. Samuel e Pilar
reatam o noivado. Nicolau
alerta Celestina sobre o risco
de ter mentido para Teresa.
Isabel faz com que Gastão
se desculpe com Guebo.
Quinzinho abandona Vitória
e as crianças. Borges se inte-

tempo. Dalva se recupera e volta
para casa. Começam as lutas
semifinais do Warriors. Dalva
insiste para que Bianca assista
à luta de Duca ao vivo. Ernesto chega ao encontro marcado
por Karina, mas estranha ao ver
Pedro, Rominho e Luka. Luiz precisa retornar à Khan para pegar
luvas extras para a luta.

para torcer por Duca. Delma sugere que Marcelo se afaste dos
problemas por um tempo. Pedro
conta para Karina que Ernesto
anunciou que contará a todos o
trato que fez com Lobão. Heideguer acredita que Lobão fechou
o acordo para que Yuri perdesse
a luta e aposta alto em Duca. Yuri
parte para cima de Duca.

Quarta 17/11
Luiz entra na Khan, mas Pedro,
Rominho e Luka conseguem esconder a presença de Ernesto.
Heideguer e Henrique conferem
as apostas no Warriors e descobrem que Duca é o menos cotado para vencer. Bianca chega

Quinta 18/11
Duca sofre com o golpe duro
de Yuri, mas não desiste e acaba vencendo a luta. Heideguer
desconfia do acordo de Lobão
com Yuri e afirma a Henrique
que romperá sua sociedade com
o vilão após a final do Warriors.

Sexta 19/11
Tonico e Bernardinho
conseguem interromper a
marcha pela abolição. Augusto percebe o envolvimento de Pedro com Luísa.
Prisca e Hilário temem que
Vitória também os abandone
e pedem à tia para procurar
Quinzinho. Luísa ouve quando Augusto comenta com
Dumas sobre sua relação
com Pedro. Solano Lopez
declara guerra ao Brasil.

Cobra vence sua luta e desafia
Duca para a final. Heideguer promete cumplicidade a Gael para
resgatar Karina de Lobão. João
questiona Bianca sobre seus
sentimentos por Duca. Cobra é
parabenizado por Quitéria, mas
se entristece ao constatar que
seu irmão Robinson ainda não o
perdoou. Lobão oferece dinheiro
a Cobra para que o rapaz perca
a final do campeonato.
Sexta 19/11
Cobra fica tentado com a proposta de Lobão. Marcelo explica seus sonhos para Pedro,
que apoia o pai. Duca tenta se

sábado 20/11
Renato/Christian convence Ravi a ficar no emprego. Renato/Christian consola Bárbara. Luan conhece
Santiago. Santiago resolve
fazer a sessão de ginástica
com Érica. Renato/Christian
doa o enxoval comprado
por Elenice para o filho de
Ravi. Ravi demonstra ter
mais paciência com o filho
do que Joy. Renato/Christian
procura Lara. Lara fica angustiada ao se deparar com
evidências que sugerem a
presença de Christian na
lanchonete. Renato/Christian fica sabendo por Marie
que Lara irá se casar com
Mateus. Marie olha uma
foto em um porta-retrato no
quarto de Lara e diz à neta
de Noca que foi o rapaz da
foto quem a ajudou a pegar
a flor para o buquê. Renato/
Christian visualiza Lara vestida de noiva no gramado do
Engenhão ao mesmo tempo
em que o juiz e os convidados aguardam Lara dizer sim
para Mateus.

-se alguns meses. Júlio deixa a prisão e pede que Eric
o contrate novamente como
garçom no Carioca Palace.
Bebeth presenteia Maria Pia
com um boneco feito por ela,
e as duas fazem as pazes.
Um ano e seis meses depois
de Júlio deixar a cadeia, Agnaldo pede Sandra Helena
em casamento. Anos depois,
Malagueta finalmente conta
a Maria Pia como conseguiu
esconder seus dólares, e os
dois vivem felizes administrando um hotel em Búzios.
Antônia e Júlio se casam.

Sabado 20/11
Pedro comenta com Teresa sobre sua apreensão
com Solano. Luísa inicia os
preparativos para voltar à
França. Pedro e Luísa se
despedem. Augusto e Leopoldina e preparam para seu
casamento. Gastão teme
que o Brasil se envolva em
uma guerra. Vitória e as
crianças encontram Quinzinho. Lota e Bernardinho
ajudam Quinzinho a recuperar a memória. Augusto
e Leopoldina se casam, enquanto Solano Lopez invade
o Brasil.

recuperar para a final do Warriors. Heideguer diz a Gael que
está reunindo provas contra
Lobão. Cobra conta para Jade
que entregará a final em troca de
dinheiro, e a menina avisa que,
fazendo isso, ele a perderá também. Karina consegue tirar sua
bota de gesso sem que Lobão
perceba. Pelo telefone, Karina
implora para que Ernesto denuncie Lobão, mas o enfermeiro afirma que teme por sua vida. Cobra
avisa a Lobão que decidiu lutar
para vencer o campeonato.

Produção : TV Globo
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O prefeito de Guararema, Zé, realizou no dia 14/11, a entrega da primeira Carteira de
Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) de Guararema.

Ao lado do secretário de
Assistência Social, Habitação e Cidadania, Eduardo Moreira, a entrega foi
feita para Davi Pietro da
Cruz Bustos, que possuí
o Transtorno do Espectro
Autista (TEA) e sua mãe,
dona Valdiva da Cruz Bustos, moradores do bairro
Ipiranga.
A carteirinha garante avanços nos direitos de pessoas com TEA e políticas
públicas de inclusão, como
prioridade em atendimento em bancos, mercados,
órgãos públicos em geral
e estacionamentos, entre
outros.

“É com imensa honra que
hoje entregamos a primeira
Carteira de Identificação
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista de
Guararema para o Davi e
sua família”, disse o prefeito Zé. “Esse é um documento muito importante
para os portadores do TEA
e suas famílias, que terão
mais comodidade no dia
a dia com o atendimento
prioritário”, completou.
Com base na Lei Federal
Romeo Mion (13.977/20),
a Carteira de Identificação
da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista é mais
uma ferramenta de inclu-

são social. A nova Lei facilita ainda mais o acesso de
quem tem TEA aos direitos
previstos na Lei Berenice
Piana (nº 12.764, de 27 de
dezembro de 2012), que
instituiu a Política Nacional
de Proteção dos Direitos
da Pessoa com Transtorno
do Espectro Autista.
“A carteirinha vai ajudar
a gente em muitas situações”, pontua a mãe de
Davi, Valdiva. “No transporte público, na Santa
Casa, na farmácia, em
tudo. A gente às vezes
ouve ‘mas ele é grande’ ou
‘nem parece ser autista’,
e com isso não entramos

em filas preferenciais. Com
um documento, como é o
caso da carteirinha, isso
não vai mais acontecer”,
comemorou.
Como solicitar a Ciptea?
Para solicitar a Ciptea, o
responsável deve comparecer no Paço Municipal
com a documentação do
portador do TEA. Após
a apresentação da documentação e o preenchimento do formulário, basta aguardar o contato da
Secretaria.
Vale ressaltar que a carteirinha é gratuita e sua
emissão é opcional aos
pais e responsáveis.

Vereador André indica ao Prefeito que seja feita
manutenção nas passarelas do Píer no Pau D’Alho
O vereador André Aparecido

Alves Araujo (Dé), em sua indicação de nº 581/2021, indica ao
Exmo.Sr. José Luiz Eroles Freire
(Zé), Prefeito Municipal, nos termos regimentais, no sentido de
ser feita manutenção nas passarelas do Píer existente no Parque
Municipal Recanto do Américo
Pau D’ Alho, uma vez que muitas
madeiras estão quebradas ou
soltas. Fotos anexas.
O nobre edil solicita também, que
o local seja interditado até que a
manutenção ora solicitada seja
realizada.
Em sua justificativa o vereador
André Aparecido Alves, alega
que o Parque Municipal Recanto
do Américo Pau D’ Alho, localizado na Rua Coronel Ramalho, é
um dos maiores cartões de visita de nossa Cidade, recebendo,

O local necessita de manuntenção para evitar acidentes aos visitantes
diariamente, um grande número
de pessoas que vem passar suas
horas de lazer em um local próximo à natureza, contemplando
o Rio Paraíba do sul.

Comenta ainda o vereador
André, que algumas madeiras
existentes nas passarelas do píer
sobre o mencionado Rio estão
quebradas e algumas até com
os pregos saindo, o que, além de

causar uma péssima impressão
visual, também coloca em risco a
integridade física dos visitantes,
uma vez que o local recebe muitos idosos e crianças que podem
tropeçar e cair.
Ressalta ainda que no local foi
colocada uma sinalização com
cones para evitar que as pessoas
fiquem trafegando por lá, porém,
não tem sido suficiente, assim, a
necessidade de que aquela parte
do píer seja interditada
Por tais motivos,visando a segurança e tranquilidade dos nossos
munícipes e de todos os visitantes de nossa Cidade, este Vereador espera para breve o pronto
atendimento da presente e justa
Indicação de nº 581/2021
Autor Vereador André Aparecido
Alves Araujo

Fotos: divulgação

Vereador André Aparecido Alves Araujo

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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Bolsonaro: a um passo do PL
O convite foi feito pelo Presidente Nacional do Partido, Valdemar da Costa Neto (PL), que em sua rede social confirmou a aliança com Jair Bolsonaro.

A Cerimônia de posse de Bolsonaro no
Partido PL, deve
acontecer no dia 22
de Novembro. Após
dois anos sem partido, o presidente
Jair Bolsonaro está

um passo para acertar sua filiação com
o Partido
Liberal de Valdemar
Costa Neto . O mandatário reuniu-se
no dia 10/11, com o
presidente da sigla e

bateu o martelo para
o PL. Bolsonaro se
desvinculou do PSL
em novembro de
2019. Desde então,
principalmente nas
últimas semanas, o
mandatário estava

negociando com
alguns partidos de
centro-direita, como
Republicanos, Patriota e Progressistas.
Bolsonaro afirmou

que se for mesmo
para o PL, irá levar “mais solução
do que problemas”
e que irá levar com
ele um grupo de deputados que hoje in-

tegram sua base. O
presidente voltou a
defender a necessidade de ter uma
chapa for te para
senadores em todo
o país.

12

Jornal Gazeta de Guararema, 13 de Novembro de 2021

ANUNCIE NO JORNAL QUE DÁ RESULTADOS

GAZETA DE GUAR AREMA
A informação ao alcance de todos

Fones: 4693 4771 - 4693 5600 - cel: 972170673
Visite o site: www.gazetadeguararema.com.br

