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Trevo da Carvalho Pinto será iluminado
No dia 21/12, o Deputado 
André do Prado recebeu, 
e m  s e u  g a b i n e t e  n a
Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, o 
V e r e a d o r  M a r c o s 
We z a s s e k  d e  B r i t t o . 
Em sua visita, o Vereador 
solicitou recursos para que 
o trevo da Rodovia Gover-
nador Carvalho Pinto, que 
liga Guararema a Jacareí, 
seja iluminado. Serão ins-
talados mais de 20 postes 
e quase 1 km de cabos 
elétricos. As tratativas da 
colaboração intermunicipal 
já foram realizadas e o 
Deputado André compro-
meteu-se a garant i r  o 
investimento necessário 
p a r a  e s s a  o b r a ,  q u e 
aumentará a segurança 
para a população.

Vereador Marcos Wezassek de Britto, solicitou recursos 
para que o trevo da Rodovia Governador Carvalho Pinto, 
que liga Guararema a Jacareí, seja iluminado.

Prefeitura de Guararema não terá recesso neste fim de ano

Paço Municipal e Secretarias permanecerão em 
funcionamento. Serviços essenciais também serão mantidos
Mesmo com as comemorações 
de fim de ano, a Prefeitura de 
Guararema não entrará em re-
cesso em 2021. O expediente no 
Paço Municipal e nas Secretarias 
Municipais será mantido até o dia 
23 e de 27 a 30 de dezembro. 
Nas sextas-feiras, 24 e 31 de de-
zembro, respectivas à véspera 
de Natal e Ano Novo, não have-
rá expediente nas repartições 
públicas. 
A vacinação contra a Covid-19, 
que ocorre na Cevac, acompa-
nhará o expediente do Paço e 
das Secretarias, funcionando 
de segunda a quinta-feira, em 
ambas as semanas, das 8 às 
18 horas.
O funcionamento de diversos 
serviços essenciais está man-
tido. A Coleta Comum de lixo 
permanecerá da mesma forma, 
sem alterações no cronograma 
estipulado. O mesmo acontece 

com a Coleta Seletiva de reci-
cláveis. O velório e cemitério 
mantém funcionamento normal.
Em relação aos serviços de ur-
gência, como Samu e bombeiros, 
mesmo funcionamento de dias 
úteis, sendo o contato realizado 
pelos telefones 192 e 193, res-
pectivamente.

Os pontos turísticos de Gua-
rarema estarão abertos para a 
visitação. Os visitantes devem se 
atentar ao uso correto das más-
caras e manter o distanciamento 
social. A relação completa do 
horário de funcionamento dos 
atrativos turísticos está dispo-
nível no site da Prefeitura de 
Guararema.

Casa da Memória de Guararema lança Exposição “Galeria de Sonhos” 
com desejos das crianças das Escolas Municipais para 2022
Lançamento da Exposição ocorreu no dia 23/12, e contou com a presença de alunos, pais e do prefeito Zé

 Em clima de festas de final 
de ano, a Casa da Memória 
Antonia Guilherme Franco 
(Dona Nini) lançou no dia 
23/12, a Exposição Galeria 
dos Sonhos, com pedidos das 
crianças das escolas munici-
pais para 2022.
A Exposição conta com de-
senhos e frases dos alunos, 

como “mais união”, “um 2022 
sem Covid-19” e outros de-
sejos dos pequenos. Todas 
as crianças participaram da 
ação, sendo que a equipe 
de cada Escola fez uma pré-
-seleção e, posteriormente, 
representantes da Secretaria 
Municipal de Cultura, Espor-
te e Lazer e de Educação 

fizeram a seleção dos sete 
ganhadores.
Cada arte selecionada foi 
ampliada, recebeu uma mol-
dura e está disponível para 
a visualização em cavaletes 
nas sete janelas. O concur-
so, por meio dos educadores, 
contextualizou a arte com a 
frase “eu tenho um sonho”, 

deixando aflorar a imaginação 
dos pequenos.
Simbolicamente, as Pastas 
entregaram menções honro-
sas aos selecionados, como 
forma de homenageá-los pela 
dedicação.
A Casa da Memória fica na 
rua Dona Laurinda, 138, no 
Centro de Guararema. A 
Exposição pode ser vista do 
lado de fora do local, já que 
o espaço segue fechado por 
conta da Covid-19.

fotos: Tiago Morais

Foto: divulgação 
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES - Evite questões com vizinhos. Os amigos leais o ajudarão em qualquer dificuldade 
e conseguirá realizar boa parte de seus anseios e desejos. Ótimo ao amor e ao trabalho. 
Com o seu nítido senso de propósito, agindo imediatamente após pensar, você deverá abrir 
o seu próprio caminho.

TOURO - Dia pouco propício para tratar de assuntos jurídicos e financeiros e para impor 
ideias em seu campo profissional. Em relação a negócios, empresas, deve ser posto de lado. 
Apenas, procure aprofundar-se mais em tudo o que fizer, para realmente chegar à raiz dos 
seus problemas.

GÊMEOS - Fluxo benéfico para a vida sentimental. Pare para pensar um pouco sobre 
a dimensão das suas dificuldades, sempre criadas por sua precipitação. Você está mais 
ansioso por experimentos intelectuais e se tiver de viajar a negócios, pode esperar bons 
resultados.

CÂNCER  - Dia neutro para as questões de dinheiro e de família, mas, o fluxo será 
dos melhores para tudo que está ligado ao ocultismo. Você poderá estar deixando 
passar um tempo precioso se não tomar atitudes mais sérias em relação ao seu 
trabalho.

  LEÃO -- Pela influência dos planetas, você está favorecido em muitas coisas. Haverá bons 
fluxos para averiguações, cartas, notícias e correspondência. Capacidade de raciocínio au-
mentada. Não se precipite nas coisas ligadas ao romance, ou então, ao casamento.

                                       PARA O DIA 26 DE Dezembro  2021

VIRGEM- - Hoje, você poderá, inclusive, obter lucros em negócios relacionados com petróleo 
e líquidos e na aquisição de bens móveis e imóveis. Os seus sentimentos hoje começam a 
fluir de um modo mais tranquilo e isso vai ajudá-lo a resolver os seus problemas emocionais 
junto com a pessoa amada.

LIBRA -Aproveite a influência astral deste dia para conhecer o maior número 
possível de pessoas. As amizades que fizer hoje lhe trarão vantagens. Tenha um 
pouco de cuidado com quedas e ferimentos que possam atingir os quadris ou coxas.

 ESCORPIÃO -- Este e um ótimo dia, pois tudo indica que obterá êxito, em negócios 
ou questões ligadas à vida social. Sucesso amoroso, principalmente. O trabalho de 
transformar os seus sonhos em realidade, precisam passar por vários estágios.

 SAGITÁRIO -Procure não criar nenhum obstáculo no que se refira ao amor. Procure 
controlar de modo rápido e objetivo, as oposições e obstáculos que possam surgir. 
Procure ser otimista e os resultados serão satisfatórios ao final deste dia.

CAPRICÓRNIO - - Os assuntos financeiros deverão ser tratados amanhã, quan-
do suas possibilidades de sucesso serão maiores. Dia bom para novas ideias no 
trabalho. Pense novamente em tudo o que você deseja da vida, pois alguns dos 
seus sonhos podem estar sendo desnecessários neste momento.

PEIXES -- I- Confie em si mesmo, procurando compreender o seu valor profissional, 
relacionando-o ao bem que poderá causar ao seu semelhante no futuro. Leia penetre 
nas coisas para realmente melhorar e valorizar o seu intelecto e sua personalidade.

AQUÁRIO - Você talvez não consiga hoje, viver a liberdade que quer e precisa. Mas 
é provável que, se meditar sobre a opinião dos outros terá maior recompensa num 
futuro próximo. Sucesso cultural, artístico e público. 

Benefício Assistencial de 
Prestação Continuada (BPC).

Por: Dr. Orestes Nicollino Netto 

Trata-se de benefício as-
sistência instituído pela Lei 
8.742/93, também conhecida 
como LOAS (lei orgânica de 
assistência social), que é pago 
mensalmente pelo Instituto 
Nacional de Seguro Social 
(INSS) objetivando 
garantir uma renda mensal 
de 01 (um) salário mínimo 
aos idosos com 65 anos de 
idade ou mais, ou pessoas 
portadores de deficiência que 
se apresentam incapacitados 
para o trabalho e para uma 
vida independente.;

Em ambas as situações, 
deve-se comprovar que não 
exerçam atividade remunera-
da e que não possuem meios 
de prover à própria subsis-
tência (miserabilidade) ou de 
tê-la provida por sua famíl ia, 
ou seja,  é prec iso 
comprovar a impossibilidade 
de garantir seu sustento e que 
sua família também não pos-
sua essa condição. Mas aten-
ção: desde que não recebam 
outro benefício assistencial 
ou previdenciário e de que a 
renda per capita 
familiar mensal não for supe-
rior a 1/4 (25%) do salário-mí-
nimo. Ademais, não se trata 
de uma aposentadoria (que é 
um benefício previdenciário), 
e sim de um benefício assis-
tencial que inclusive não têm 
direito ao 13º salário, 
não conta como tempo de 
contribuição e nem dá direi-
to à pensão por morte com 
o falecimento do beneficiário

Nossos neurônios, quando 
regidos por um hábito como 
acordar cedo, comer algo, ou 
dizer uma saudação ritual, 
etc, levam além da conheci-
da ligação de impulsos elétri-
cos entre ele, à uma ligação 
biológica. Dessa forma um 
neurônio acaba se ligando 
ao outro através do hábito e 
cada vez que esse hábito é 
repetido traz muitos benefí-
cios para o corpo. E isso se 
dá também com os exercícios 
físicos. Nossos neurónios de-
senvolvem o hábito de treinar 
e mesmo em período de fé-
rias empurram o corpo para 

a ação, independente de ser 
o treino na academia ou a ca-
minhada na rua. Para suprir a 
demanda pelo exercício, que 
irá estimular as ligações neu-
rais e produzir substâncias 
hormonais muito benéficas 
para o corpo, o simples fato 
de não ficar em casa e sair 
para uma caminhada de trinta 
minutos, duas a três vezes por 
semana, já é um ponto positi-
vo. A vida tomada de hábitos, 
de repetições sistemáticas é 
econômica de energia, mes-
mo porque temos a tendência 
a gostar da zona de seguran-
ça. É aquilo que o neurônio 
já fez como dormir e acordar 
na mesma hora, alimentar-se 
basicamente da mesma ma-

neira (horário e tipo de comi-
da), criando uma ordem, um 
método. Isso não é bom nem 
ruim. É uma ordem. Hábitos 
desenvolvidos que produzem 
boas substâncias hormonais 
e geram uma economia de 
energia para o corpo no de-
senvolvimento das tarefas e 
ações. Benéfico para a saúde. 
Mas entramos então na zona 
de conforto, que  acalma e 
não exige uma excelência da 
capacidade humana. A repe-
tição sistemática tranquiliza 
mas também impede de pro-
duzir mais, de buscar novos 
desafios, de extrair a melhor 
performance de cada um. A 
zona de conforto impede de 
alcançar o sucesso, em to-

dos os aspectos. E mesmo 
a saúde, a condição física e 
atlética necessitam de hábitos 
de treinamento para melhorar 
a técnica, a força e criar afini-
dade com o exercício físico, 
mas somente a quebra do co-
modismo com a performance 
atual, irá levar a condição físi-
ca para um nível superior, seja 
do ponto de vista do exercício 
físico desenvolvido, seja no 
estado geral de força, des-
treza, habilidade e saúde. É 
um esforço contínuo, diário 
ou não, mas contínuo. Daí a 
necessidade do desenvolvi-
mento do hábito de fazê-lo e 
de analisar a possibilidade de 
novos desafios. 
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Prefeito Zé anuncia descentralização
da vacinação contra a Covid-19
A partir de janeiro, Unidades Básicas de Saúde do Jardim Dulce e Lambari serão utilizadas para a vacinação contra o coronavírus

A partir de 2022 a vacinação 
contra a Covid-19 será descen-
tralizada em Guararema e as 
Unidades Básicas de Saúde do 
município serão utilizadas na es-
tratégia da Prefeitura de Guara-
rema para ampliar a imunização 
de sua população. A informação 
foi oficializada pelo prefeito Zé 
na manhã desta segunda-feira 
(20). As UBS do Jardim Dulce do 

Lambari contarão com a imuni-
zação de segunda a sexta-feira 
das 9 às 15 horas. Mesmo com 
a nova estratégia, a Central de 
Vacinação do Coronavírus (Ce-
vac) vai continuar a imunizar a 
população das 9 às 18 horas.
O cadastro segue obrigatório para 
quem for tomar a 1ª dose. Já quem 
for tomar 2ª ou dose de reforço a 
partir de 03 de janeiro, o agenda-

mento estará disponível a partir 
de 22 de dezembro.
“Estamos levando vacina para 
toda a população de Guararema, 
queremos que todos os guara-
remenses tenham condições de 
receber o imunizante que já se 
mostrou eficaz para diminuir os 
indicadores da doença”, afirma Zé.
Com a mudança, moradores que 
vão tomar a segunda ou terceira 

dose da vacina terão que agen-
dar o recebimento do imunizan-
te. Isso porque, haverá a opção 
de vacinação nos três pontos. 
A opção de agendamento para 
imunização começa a valer a 
partir de 22 de dezembro.
A Unidade Básica de Saúde 
“Guiomar Franco da Cunha”, está 
localizada na Rua Padre Manoel 
da Nóbrega, 23, no Jardim Dulce, 

enquanto a Unidade Básica de 
Saúde “Benedito Antonio Maria-
no” fica na Av. Francisca Lerario, 
955 no bairro Lambari.
 “A descentralização da vacina-
ção vem em num momento em 
que a Secretaria Municipal de 
Saúde busca ampliar a cobertura 
vacinal na cidade. Já não temos 
mais aquela demanda excedente 
que tínhamos no início da cam-
panha, o que nos permitiu fazer 

essa alteração e levar a vacina 
a todos”, explica a secretária 
municipal de Saúde.
Tanto para a segunda ou terceira 
dose, quanto para a primeira, o 
cadastro está disponível no site 
Vacina Digital, no banner da 
página inicial ou no link “Cadas-
tramento Para Vacinação da 
Covid-19”. Também é obriga-
tório fazer um pré-cadastro no 
vacinaja.sp.gov.br.

Esse ano aprendemos com novos desafios o que jamais 
poderiamos imaginar. Em certos momentos nos 
sentimos sozinhos, mas quando unimos a nossa força 
com a de vocês realizamos além do que planejamos.

Que juntos em 2022 possamos ter um ano repleto de 
conquitas, e que todos os planos traçados se tornem 
reais.

Obrigado, Guararema!Obrigado, Guararema!

Um feliz natal e
feliz ano novo para
todos nós!



Jornal Gazeta de Guararema, 25 de Dezembro  de 20214

CLIENTE AMIGO Mercadinho da Dinha
Agradecemos sua presença, sua amizade e
confiança dedicada durante esse ano que

está terminando.
Que o natal seja um momento de luz e

harmonia e que o próximo ano possamos
compartilhas juntos suas conquista

Desejamos um feliz natal, boas festas e um
ótimo ano novo para você e toda sua família!

@mercadinhodadinha mercadinhodadinha

Guararema Móveis e decorações, deseja á todos os clientes, amigos Feliz Natal 
e um Ano Novo cheio de Paz, Saúde e de grandes realizações. Boas Festas!

Rua Dr. Falcão, nº 251 - Centro - Guararema - SP - fones: 4693-1915 - 4693-1065

Confira como fica o funcionamento das feiras de Guararema nos últimos dias do ano
Feira livre do Nogueira será mantida em 24 e 31 de dezembro. Feira do Produtor Rural terá data alterada
Os últimos dias de 2021 em 
Guararema contarão com 
uma programação muito es-
pecial nas feiras do município. 
Mesmo com as festividades, 
as atrações com opções de 
gastronomia e artesanato 
foram mantidas e algumas 
contarão com datas alteradas 
para atender a população.
A Feira Livre do bairro No-
gueira que acontece na área 

de Lazer Professora Luana 
Bernardo José dos Santos, 
todas as sextas-feiras das 7 
às 13 horas terá suas datas e 
horários mantidos nos dias 24 
(sexta-feira véspera de natal) 
e 31 (sexta-feira, véspera de 
Ano Novo).
Já a Feira do Produtor Rural 
que acontece no Parque de 
Lazer Professora Deoclésia 
de Almeida Mello todos os sá-

bados das 7 às 13 horas, terá 
suas datas alteradas devido 
os feriados comemorativos 
de final de ano. A feira do dia 
25 de dezembro será reali-
zada nesta quinta-feira (23) 
e a do dia 01 de dezembro 
na próxima quinta-feira (30). 
Apenas os dias serão altera-
dos, porém o horário de fun-
cionamento da mesma será 
mantido.

A Feira do Jardim Dulce, 
que ocorre Praça André Luíz 
Fernandes Cardoso, ocorrerá 
normalmente nos domingos, 
dias 26 de dezembro e 2 de 
janeiro , das 6 às 13 horas.
Para mais informações, a 
população pode entrar em 
contato pelos telefones: 4693-
1717, 4693- 1432 e 11 4693-
5478 ou pelo e-mail agricul-
tura@guararema.sp.gov.br.

Nesta hora de alegria, de paz e amor, 

a Irmãos Marques agradece a todos os 

clientes que ao longo do ano nos ajudaram 

a evoluir e confiaram no nosso 

profissionalismo e competência. 
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Especialista dá dicas nutritivas para as ceias de final de ano
Nutricionista detalha como aproveitar o momento repleto de delícias, mas sempre com moderação

Férias escolares, recessos, confra-
ternizações entre familiares, ami-
gos e colegas de trabalho, além 
das esperadas ceias de Natal e 
Ano Novo. Tudo isso caracteriza 
o final de ano, tanto que algumas 
pessoas estão passando a afir-
mar que dezembro é a sexta-feira 

do ano. Para grande parte delas, 
entre os momentos mais espe-
rados do mês está a ceia, com 
as comidas fartas e tradicionais 
desta época. No entanto, muitos 
se sentem culpados depois por 
terem “enfiado o pé na jaca”.
 É possível conciliar as refeições 

especiais com uma boa alimen-
tação, segundo a nutricionista 
Lys Araújo, que atende no centro 
clínico do Órion Complex, em 
Goiânia. “Mesmo que a oferta 
de alimentos seja grande nas 
ceias, ter controle e modera-
ção no momento das refeições 
é um bom início. Não é neces-
sário comer todos os alimentos 
disponíveis na mesa”, salienta 
ela, esclarecendo que não há 
comida proibida. “Não existem 
alimentos proibidos para nenhum 
momento, refeição ou ocasião. 
O que deve ser evitado são os 
exageros, principalmente em 
preparações mais calóricas”, 
explica.
 
A especialista destaca que o 
importante é sempre ter mode-
ração, como em qualquer outra 
época do ano. “Aproveite as de-
lícias desse momento, mas evite 
consumir quantidades que ultra-
passem a sua saciedade. Re-
duza as porções para que você 
possa provar ‘um pouquinho de 
tudo’”, destaca Lys Araújo, que 
elenca algumas dicas para se ter 
uma ceia mais nutritiva.
 
Substituições: Os cardápios tra-
dicionais dessa época do ano 
costumam ser repletos de gordu-
ras, açúcares e muito sal, mas a 
nutricionista conta que os pratos 
típicos podem ser reformulados 
e adequados ao clima da época. 
“Por exemplo, o salpicão. É pos-
sível fazer uma receita deliciosa 
sem maionese, mas com iogurte 

natural. Para enriquecer o prato, 
opte pela ameixa, que ajuda a 
regular o funcionamento do in-
testino, pois é rica em fibras”. 
E completa: “A recomendação 
para uma alimentação saudável 
não muda, aposte em alimentos 
menos processados, com menos 
açúcar, sódio e gorduras e mais 
naturais ou minimamente pro-
cessados. Quanto mais desses 
houver na ceia, mais saudável 
ela será”.
 
Aves: Comuns e muito consu-
midas neste período, as aves 
natalinas têm diferenças entre 
si e Lys comentou sobre as 
duas mais consumidas: “O peru 
apresenta uma quantidade me-
nor de gordura, sódio e calorias 
em relação ao chester. Contudo, 
se a preferência da família for o 
chester, invista na versão sem 
tempero. A temperada tende a 
apresentar mais sódio, corantes 
e conservantes, pois são utiliza-
dos temperos industrializados. 
Tanto para o chester quanto 
para o peru, aposte nas ervas 
naturais, adicione curry, páprica 
e azeite. Pequenos toques que 
irão deixar o alimento mais leve 
e gostoso”, afirma. 
 
Refeição: “Normalmente se tem 
uma grande variedade de todos 
os grupos alimentares. Opte por 
uma opção de cada grupo. Não 
fique beliscando durante toda a 
noite. Faça uma refeição. Monte 
o seu prato para essa refeição 
com uma opção de cada grupo, 

por exemplo: coloque uma op-
ção de acompanhamento, uma 
de guarnição e uma opção de 
prato proteico. Já as saladas e 
frutas podem ser consumidas de 
forma livre.”
 
Bebidas: As bebidas alcoólicas 
também podem ser calóricas, 
além de desidratar e desajus-
tar todo o organismo. “É claro 
que uma taça de champanhe 
não colocará em risco todo o 
seu plano alimentar, mas evitar 
exagerar é importante. Opte 
por bebidas menos calóricas, 
como o espumante e vinho. O 
vinho tinto, além de tudo, é rico 
em resveratol – substância que 
atua como antioxidante. Se be-
ber, tente intercalar a bebida al-
coólica com copos de água, isso 
ajuda a manter o corpo hidratado 
e evita ressaca, além de fazer 
com que você beba menos em 
volume. Mas não se esqueça, 
a melhor bebida alcoólica para 

qualquer ocasião é aquela em 
que você se satisfaz com me-
nos!”, destaca Lys.
 
Frutas secas e castanhas: As 
castanhas são fontes de gordu-
ras boas e devem fazer parte da 
alimentação o ano todo. Porém, 
o consumo deve ser de forma 
moderada, porque apesar dos 
excelentes nutrientes, elas po-
dem conter bastante calorias. Já 
as frutas secas são excelentes 
opções para a ingestão de vita-
minas de forma mais prática e 
agradável ao paladar, no entanto, 
o cuidado é com o exagero. “A 
fruta seca é uma fruta desidra-
tada, que perdeu água, portanto 
os nutrientes estão concentrados 
ali. Resumindo, uma uva passa 
tem praticamente as mesmas ca-
lorias que uma uva antes de ser 
desidratada, só que como o vo-
lume dela é menor, a gente tende 
a comer em maior quantidade”.

Nutricionista Lys Araújo dá algumas dicas para se ter uma 
ceia mais nutritiva nas festas de final de ano

Foto: arquivo pessoal

Moderação é a palavra de ordem para aproveitar as ceias 
desta época do ano evitando exageros

 F o n t e : Comunicação Sem 
Fronteiras
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Colunista Social 

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 sim-
plesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Desejamos aos aniversariantes do mês de Dezembro (segunda quinzena) que 
o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale, que nunca perca a esperança e que Deus continue abençoando imensamente sua vida 
mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns e muitas felicidades! Desejamos também um Feliz Natal.

Margarete Lima Franco Leão (17/12)

Camila Eroles (20/12)

Benedita Eufrásio (23/12)

Sueli Camargo (25/12) Cátia Aparecida Messias (30/12) Margarida Maria de Jesus Ferreira (30/12)
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Encantadas! As irmãs Nicole e Maria Eugênia foram 
conferir a decoração de Natal e aproveitaram para 
registrar o momento com o Papai Noel.

Muita fofura! Thomas ficou encantado com o cenário 
natalino preparado pela fotógrafa Rita Tavares.

Princesinhas! Joana está muito feliz em curtir o 
primeiro Natal da irmãzinha Flora.

Pequeno príncipe! Juliana Maia levou Davi para brincar 
e apreciar a belíssima decoração de Natal.

Gratidão Senhor! Renata Aline segura firme o seu 
mais valioso presente: Oliver Manoel.

Lá vem o trem! A bonequinha Valentina foi muito cria-
tiva e caprichou no “look” para aguardar o Papai Noel.

Então é Natal!  O nascimento de Jesus deve sempre ser lembrado como uma celebração da paz, do amor e da entreajuda. Que esta 
época contribua para a nossa evolução pessoal, nos ensinando a viver de uma forma mais harmoniosa e solidária, estendendo a 
mão para aqueles que mais precisam e perpetuando as Graças de Deus por todos aqueles que surgirem no nosso caminho. Que o 
espírito de Natal envolva todas as famílias, em especial as crianças. Feliz aniversário Menino Jesus!
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Guararema conta com 22 vagas de empregos 
mediadas pelo SAT nesta semana
Serviço de Atendimento ao Trabalhador está mediando diversas oportunidades profissionais com diferentes graus de escolaridade
A Secretaria de Emprego e De-
senvolvimento Econômico de 
Guararema, por meio do Serviço 
de Atendimento ao Trabalhador 
(SAT), atualizou a lista de vagas 
de trabalho na cidade. Nesta se-
mana, o SAT está mediando 22 
oportunidades profissionais com 
diferentes graus de escolaridade.
As vagas que exigem Ensino 
Fundamental completo são para 
operador, pedreiro, operador de 
máquina rama PCD, caseiro (ca-
sal), ajudante de cozinha, mecâ-
nico de motocicletas e pedreiro.
Já as vagas com exigência de 
Ensino Médio são para vende-
dor, auxiliar de departamento 
pessoal, motorista de caminhão, 
assistente comercial, auxiliar de 
eventos, garçom, auxiliar de re-
cebimentos, auxiliar de escritório 
PCD, operador de caixa, auxiliar 
de confeiteiro e recepcionista.
Para quem está cursando o En-
sino Médio, há uma vaga para 
recepcionista. Para quem já con-
cluiu o Ensino Superior, há uma 
vaga para farmacêutico.
Há vagas para estágio em conta-
bilidade e estágio administrativo, 
tanto para quem já terminou o 
Ensino Superior quanto para 
quem ainda está cursando.
Em razão da pandemia da Co-
vid-19, os candidatos podem se 

candidatar às vagas pelos tele-
fones 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 Guara-
rema (guararema.sp.gov.br) ou 
comparecer na Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico de segunda a sex-
ta-feira das 8 horas às 11h30 e 
das 13 horas às 16h30.
Vagas Censo IBGE
O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) vai 
selecionar mais de 200 mil ser-
vidores temporários em todo o 
Brasil para atuarem no Censo 
2022 como Agente Censitário 
(cargo de nível médio completo) 
e Recenseador (que exige ensi-
no fundamental completo). Em 
Guararema, 31 oportunidades de 
emprego serão abertas.
Serão 26 vagas para recensea-
dor, três para agente censitário 
supervisor, uma para agente 
censitário municipal e uma 
para agente censitário admi-
nistrativo e de informática. As 
inscrições devem ser feitas pelo 
link https://conhecimento.fgv.br/
concursos/ibgepss21/09.https://
conhecimento.fgv.br/concursos/
ibgepss21/09.
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 FESTAS
Boas

 FESTAS

É tempo de união, paz, amor e muita 
reflexão. Aprendemos em 2021 que 

podemos começar e recomeçar quantas 
vezes for preciso. E nesta época mágica, 

desejamos a você um Feliz Natal e um Ano 
Novo cheio de realizações!

Brincadeiras de fim de ano: crianças da Educação Infantil transformam-se em escoteiros-mirins em Guararema
Com o tema “Altas Aventuras”, as turmas de Jardim I e II participaram de um dia especial com missões, desafios e surpresas
Pensando em promover uma 
experiência marcante aos pe-
quenos que deixam a Educação 
Infantil para ingressar no Ensino 
Fundamental, a Secretaria Muni-
cipal de Educação de Guarare-
ma, com apoio dos gestores es-
colares, preparou uma surpresa 
incrível para as crianças.
Com todo o carinho, as Escolas 
organizaram seus cenários, cria-
ram seus roteiros e valendo-se 
de toda a criatividade, empenho 
e capricho proporcionaram às 
crianças um dia mais que es-
pecial.
Com o tema “Altas Aventuras”, as 
turmas de Jardim I e II transfor-
maram-se em escoteiros-mirins 
e participaram de um dia espe-
cial com muitas brincadeiras, 
missões, desafios, surpresas e 
guloseimas.
Houve visitas especiais como a 
Escoteira Marilene, os Músicos 
Aloísio e Luzia (Dois Girassóis), 
cachoeira cenográfica, cabanas, 
florestas, clareiras e presentes 

dignos dos pequenos escoteiros.
“A grande lição desta comemo-
ração lúdica foi o despertar para 
o espírito cooperativo e valores 
essenciais, porque para ser um 
verdadeiro escoteiro é preciso 
carregar dentro de si um senso 
de respeito, amizade, fraterni-
dade e amor pela Natureza”, 
explica a secretária municipal 
de Educação, Clara Assumpção 
Eroles Freire Nunes.
Para concretizar cada um destes 
valores, a brincadeira estendeu-
-se para os lares. Cada criança 
levou consigo uma cartela de 
desafios, entre eles: doar um 
livro, plantar uma árvore, ajudar 
um amigo etc. Para cada mis-
são cumprida um bóton será 
recebido.
A secretaria ainda deseja que 
cada sementinha plantada já na 
Educação Infantil floresça e per-
maneça para sempre enraizada 
na vida das crianças que passam 
por nossas mãos.
Fonte: Prefeitur de Guararema 

Fotos: divulgação 
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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 conta com 22 vagas de emprego mediadas pelo SAT nesta semana
Serviço de Atendimento ao Trabalhador está mediando diversas oportunidades profissionais com diferentes graus de escolaridade

A Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico 
de Guararema, por meio do 
Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT), atualizou 
a lista de vagas de trabalho 
na cidade. Nesta semana, o 
SAT está mediando 22 opor-
tunidades profissionais com 
diferentes graus de escola-
ridade.
As vagas que exigem Ensino 
Fundamental completo são 
para operador, pedreiro, ope-

rador de máquina rama PCD, 
caseiro (casal), ajudante de 
cozinha, mecânico de moto-
cicletas e pedreiro.
Já as vagas com exigência 
de Ensino Médio são para 
vendedor, auxiliar de depar-
tamento pessoal, motorista de 
caminhão, assistente comer-
cial, auxiliar de eventos, gar-
çom, auxiliar de recebimen-
tos, auxiliar de escritório PCD, 
operador de caixa, auxiliar de 
confeiteiro e recepcionista.

Para quem está cursando o 
Ensino Médio, há uma vaga 
para recepcionista. Para 
quem já concluiu o Ensino 
Superior, há uma vaga para 
farmacêutico.
Há vagas para estágio em 
contabilidade e estágio ad-
ministrativo, tanto para quem 
já terminou o Ensino Superior 
quanto para quem ainda está 
cursando.
Em razão da pandemia da 

Covid-19, os candidatos po-
dem 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 Guarare-
ma (guararema.sp.gov.br) ou 
comparecer na Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico de segunda a sex-
ta-feira das 8 horas às 11h30 

e das 13 horas às 16h30.
Vagas Censo IBGE
O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) 
vai selecionar mais de 200 
mil servidores temporários 
em todo o Brasil para atu-
arem no Censo 2022 como 
Agente Censitário (cargo de 
nível médio completo) e Re-
censeador (que exige ensino 
fundamental completo). Em 
Guararema, 31 oportunidades 

de emprego serão abertas.
Serão 26 vagas para recen-
seador, três para agente cen-
sitário supervisor, uma para 
agente censitário municipal 
e uma para agente censitário 
administrativo e de informáti-
ca. As inscrições devem ser 
feitas pelo link https://conhe-
cimento.fgv.br/concursos/
ibgepss21/09.https://conhe-
cimento.fgv.br/concursos/
ibgepss21/09.
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Sr. Manoel e Professora Elvanira recebem 
homenagens da Câmara Municipal de Guararema
No úlitmo dia 17, a Câmara 
Municipal de Guararema rea-
lizou a Cerimônia de Entrega 
de Honrarias 2021. O evento 
aconteceu no auditório da 
Estação Literária “Professora 
Maria de Lourdes Evora Ca-
margo” e homenageou, com o 
Diploma de Honra ao Mérito, 
duas grandes personalidades 
da cidade: Sr. Manoel Cle-
mente (Decreto Legislativo 
nº 02/2021 de autoria do Ve-
reador André Augusto de Oli-
veira) e a Professora Elvanira 
Braga de Siqueira (Decreto 
Legislativo nº 01/2021 de 
autoria do Vereador Marcos 
Wezassek de Britto).
A homenagem contou com a 
presença dos familiares dos 
homenageados, dos Vereado-
res da Câmara Municipal de 
Guararema, do Prefeito José 
Luiz Eroles Freire e do Vice-
-Prefeito, Odvane Rodrigues 
da Silva.  
SR. MANOEL CLEMENTE
Muito conhecido no municí-

pio e estimado por todos que 
o conhecem, o Seu Manoel 
nasceu em 1941, na cidade 
de Carmo de Minas – MG, 
um dos 5 filhos de Argemiro 
Clemente e Maria Rosa que 
teve oportunidade de estu-
dar e, entre idas e vindas, 
em 1976, mudou-se defini-
tivamente para Guararema 
quando começou a trabalhar 
na Prefeitura, com o então 
Prefeito Sebastião Alvino, de-
dicando-se por 23 anos até 
chegar a sua aposentadoria.
Casado com Terezinha de Je-
sus há 55 anos, constituiu sua 
família com 4 filhos: Maria de 
Lourdes, Paulo Sérgio (in me-
morian), José Carlos e Manoel. 
E possuem ainda, duas netas: 
Grazielly e Rafaelly.
Mesmo depois de aposentar-
-se Seu Manoel continuou a 
trabalhar, exercendo o ofício de 
jardineiro em diversos locais. 
Sempre cativante, demonstra 
grande sabedoria, humildade 
e amor ao próximo, dedicando 

parte do seu tempo também, 
ao serviço voluntário. Há mais 
de 10 anos, Seu Manoel visita 
o Asilo São Vicente de Paula, 
onde regularmente faz a limpe-
za e a poda, mantendo o jardim 
com carinho e dedicação.
Além de cuidar do jardim, Seu 
Manoel mobiliza-se arrecadan-
do mantimentos e itens neces-
sários para auxiliar os idosos e 
os mais necessitados.
Entre tantas outras virtudes 
e por sua dedicação ao pró-
ximo e ao desenvolvimento 
de Guararema, este grande 
homemé referência na cidade 
e sempre fez a diferença na 
vida de muitas pessoas.
PROFESSORA ELVANIRA 
BRAGA DE SIQUEIRA
Nasceu em Guararema, filha 
de agricultores e viveu até os 
7 anos em um sítio.Sua brinca-
deira preferida era com seu úni-
co irmão, fazer cabanas com 
elementos naturais: pedras, ga-
lhos, sementes, samambaias, 
cipós e flores.

Mãe de três filhos formou-se 
Professora e lecionou por 33 
anos em Guararema com 
muito amor, trabalhando prin-
cipalmente o lúdico e sempre 
levando seus alunos ao palco.
Na escola EE Presidente Getú-
lio Vargas montou uma peça de 
teatro intitulada “Mãe Natureza” 

que, após um disputado con-
curso, recebeu o quarto lugar 
de toda Grande SP.
Formada em Artes, sempre 
participou de eventos artísticos 
de nossa cidade e liderou, com 
muito sucesso, o evento “Gua-
rarema Cidade Natal”, atraindo 

milhares de turistas todo ano, 
que se encantavam com a Arte 
feita com garrafas pet.
Hoje, aposentada, faz traba-
lhos artesanais e é sempre 
lembrada por seus queridos 
alunos que tiveram suas vidas 
transformadas de forma 
significativa.  


