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Guararema receberá
unidade do Poupatempo

Anúncio foi feito à comitiva guararemense em Guaratinguetá no dia 03/02
Guararema irá receber
em breve uma unidade do
Poupatempo. Essa é a informação anunciada pelo
vice-governador Rodrigo
Garcia à comitiva guararemense que esteve em Guaratinguetá no dia 03/02.
O grupo de trabalho composto pelo prefeito Zé, o deputado estadual André do
Prado, o vice-prefeito Odvane Rodrigues, e os vereadores André Araújo, Irineu
Cláudio Leite e Fernando
Braga, esteve na cidade
do Vale do Paraíba para
participar de uma cerimônia de entrega de unidades
escolares e de assinatura
de contratos, dentre eles, o
que confirma a instalação
da unidade do Poupatempo
em Guararema.
A expectativa é que nos
próximos seis meses o
processo de implantação
da unidade do Poupatempo
seja iniciado no município
e, de acordo com o cronograma, ainda neste ano a
unidade já esteja em funcionamento.
“Viemos a Guaratinguetá nos encontrar com o
vice-governador Rodrigo
Garcia e saímos daqui com
a confirmação que nossa
Guararema terá uma unidade desse excelente programa que é o Poupatempo”,

comemorou o prefeito Zé.
“São diversos serviços disponíveis no Poupatempo
que vão facilitar a vida da
população de Guararema,
que não vai ter mais que se
deslocar para outros municípios para realizar tais
tarefas”, completa.
A rápida instalação almejada para Guararema se
dá por conta da disponibilização de um novo
modelo de Poupatempo
começou a ser implantado, possibilitando a instalação de unidades mais
compactas, em parceria
com os municípios. Além
disso, os atendimentos do
Detran.SP passaram a ser
integrados ao Poupatempo,
unificando os serviços mais
solicitados pelos cidadãos
em um único local, com a
expertise do atendimento
de excelência do programa, reconhecido sete vezes consecutivas como o
‘Melhor de São Paulo’, em
pesquisa Datafolha.
“Quero agradecer o trabalho do deputado estadual
André do Prado e do deputado federal Marcio Alvino
que, mais uma vez, resultou em benefícios para nossa população”, disse Zé.
Reconhecido como um
dos programas que mais
auxiliam a população na

resolução de pequenas
burocracias, o Poupatempo conta com serviços
voltados para a emissão e
renovação de documentos
pessoais, cadastramento
para vagas de emprego,
informações e documentação de veículos, moradia,
água, esgoto, luz, direitos,
impostos, dentre outros.
Informações sobre localização, horário de funcionamento, serviços disponibilizados, dentre outras,
serão anunciadas à medida
que a instalação do Poupatempo em Guararema for
avançando.
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maior mobilidade e autonomia nas ações diárias.
Importante: ao contrário
do que muitos imaginam,
o fortalecimento muscular não se restringe
à sala de musculação.
Pode ser feito na piscina,
usando tanto a hidroginástica quanto a natação
como estratégias, no Pilates e aulas de condicionamento físico. A ideia
de que só levantamento
de peso, com grandes
cargas e exercícios convencionais de musculação são eficientes para
combater a osteoporose

IDOSOS FORTES

José Marcos - Educador

Que o fortalecimento
muscular é importante
para todas as pessoas,
desde atletas até quem
está em recuperação de
cirurgias, passando por
adolescentes, jovens
e idosos, a maioria já
sabe ou pelo menos
ouviu alguma coisa a
respeito, seja do amigo,
do vizinho, do médico ou na internet. Mas
sempre é bom lembrar

alguns detalhes como
os benefícios dos exercícios de fortalecimento
muscular, métodos e estratégias de treinamento
e principalmente público
alvo, quem pode e deve
treinar. Após 30/35 anos
há uma tendência natural
de perda de músculos na
casa de 1% a 2% ao ano
podendo aumentar para
8% após os 40 anos.
Portanto para envelhecer ativo e ainda ajudar
a prevenir ou controlar
melhor diabete, hipertensão arterial, obesidade, colesterol, etc, faz-se

necessário fortalecer o
corpo. O fortalecimento
muscular proporciona
melhor qualidade de
vida porque pode também prevenir dores pelo
corpo causadas pelo
desequilíbrio muscular
ou recuperar perda de
massa magra (músculos) que geralmente leva
a desvios posturais, falhas na marcha e compensações no equilíbrio
do corpo que a médio e
longo prazo limitam as
ações cotidianas como
caminhar, executar tarefas domésticas e até dor-

Horóscopo
Por: Omar Cardoso
PARA O DIA 06 de Fevereiro de 2022
ÁRIES -- Boa influência para o romance e o casamento. Está na hora de você dar uma
mãozinha à sua sorte. Talvez não consiga hoje ou nestes próximos dias, gozar de inteira
liberdade que precisa. Mas é provável que, se meditar sobre a opinião dos outros terá maior
recompensa num futuro próximo.
TOURO - Dia pouco indicado para os negócios e aos assuntos sociais. Evite, também, as
questões extraconjugais e os perigos de acidente e tudo que possa prejudicar sua tranquilidade
no lar, moral e saúde. Apenas na vida amorosa você poderá ter algum contratempo.

GÊMEOS - Não confie muito em pessoas estranhas e nas novas amizades que fizer hoje.
Por outro lado, conseguirá realizar boa parte de seus anseios e de desejos, relacionados
com campo profissional. Os astros revelam que alguns momentos de inspiração neste
dia devem motivá-lo a alguma realização concreta.

CÂNCER - Momento dos mais benéficos para tratar com o sexo oposto, padres,
pastores, políticos e militares. Poderá, também se for livre de compromissos,
iniciar romance com pessoa da família. Você deve intensificar as suas atividades
profissionais.

LEÃO -Excelente intuição e êxito nos assuntos religiosos e legais estão previstos para
você. Êxito no exterior e ao trato com pessoas de alto nível social e de inteligência. Você pode
passar momentos agradáveis junto aos amigos, e no trabalho, você conseguirá desenvolvê-lo
com muita criatividade.

mir confortavelmente. As
dores e limitações físicas
motivam o sedentarismo
que leva a mais perda
muscular e que gera
mais dor e redução de
atividade formando um
ciclo vicioso. Exercícios
de fortalecimento personalizados e direcionados
vão quebrar esse ciclo,
devolvendo a qualidade de vida propiciando

por exemplo ou mesmo
fortalecer o core (cintura
pélvica, torácica e escapular) para auxiliar na
recuperação de hérnia de
disco outro exemplo, é típica de profissionais que
infelizmente ainda não
tem noção da magnitude
do processo de fortalecimento e quão abrangente
pode ser esse trabalho,
principalmente para idosos. É possível inclusive
recuperar a musculatura
perdida com treino planejado adequadamente e
executado regularmente.

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

VIRGEM-Fase propícia com oportunidades de aprimoramento pessoal, mental e espiritual.
Evite assumir compromissos com colegas de trabalho ou amigos. As suas reações, devem
ficar restritas aos estímulos de terceiros. Dificuldades no plano financeiro são frutos de impulsos sem reflexão.

LIBRA - Período benéfico. Cuide de si e aproveite para exaltar suas qualidades
intelectuais e artísticas. O sol lhe é favorável, amparando-o no campo profissional
e financeiro. Cuidado com os repentes inescrupulosos que em nada irão ajudá-lo.
ESCORPIÃO -- Dia neutro no qual deverá esforçar-se para conseguir o que pretende.
Terá o favor de autoridades e de parentes. Adote uma posição preventiva, evitando
compromissos além dos que possa cumprir. Sucesso cultural e público.
SAGITÁRIO -Criaturas ou ocorrências dispersivas poderá desviar sua atenção dos
compromissos e problemas mais importantes do dia. Não permita que isto aconteça.
Fluxo excelente para o trabalho e saúde. Os astros revelam que você deve desenvolver
a sua capacidade de conquista, apelando para o seu charme.
CAPRICÓRNIO - Será bem sucedido hoje, se adotar uma atitude otimista. Dia excelente para os estudos, amor e contatos pessoais. Melhor ainda para contratar servidores,
contar com favores, endosso, fianças. Assim agindo, você estará estimulando ao menos
a curiosidade de algumas pessoas do sexo oposto.
AQUÁRIO -Procure estabelecer um equilíbrio emocional. Evite confusões. Por está
razão, faça cada coisa no seu devido tempo. Procure ser mais prático e observador.
Siga sua intuição. Dê atenção a sua família e saiba que ela exercerá uma influência
muito boa em você.
Peixe Por mais difíceis que sejam as circunstâncias deste dia, você será vencedor,
devido ao bom aspecto astral reinante em seu horóscopo. Evite tensões, entendendo-se
da melhor maneira possível com todos. Tendência a se apegar mais às coisas materiais,
enquanto por outro lado, tendência de aceitar maiores desafios.
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Requerimento de Vereadores é atendido e
Guararema terá uma agência do Poupatempo
Uma importante conquista para
Guararema foi anunciada no
último dia 3 de fevereiro, durante um encontro com o Vice-Governador do Estado de
São Paulo, Rodrigo Garcia: a
implantação de uma agência do
Poupatempo no município! No
encontro, que foi realizado em
Guaratinguetá, estavam presentes o Deputado Estadual,
André do Prado; o Prefeito José
Luiz Eroles Freire; o Vice-Prefeito Odvane Rodrigues da
Silva e, representando a Câmara Municipal de Guararema,
o Presidente Irineu Claudio
Leite e os Vereadores André
Aparecido Alves de Araújo e
Fernando Campagnoli Benitez
Braga.
O pedido da agência do Poupatempo foi solicitado através
do Requerimento nº 02/2021
que solicitou o envio de Ofício
ao Deputado Estadual André

do Prado, para que ele intercedesse junto ao Governo do
Estado de São Paulo, bem
como a Prodesp (Companhia
de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo), no
sentido de ser implantada uma
unidade fixa do Poupatempo
em nosso município. O requerimento, de autoria do Presidente da Câmara, Irineu Claudio
Leite, e subscrito por todos os
Vereadores, foi aprovado em
Sessão Ordinária.
Segundo a justificativa do Requerimento, o Poupatempo é
um programa de prestação de
serviços apartidários implantado no ano de 1997 no Estado
de São Paulo, o qual fornece
informações confiáveis e serviços públicos eficientes e ágeis,
sendo de extrema importância
no dia a dia das pessoas atualmente.
Para que os moradores de

Guararema utilizem esses
serviços, eles necessitam se
deslocar para cidades vizinhas
como Mogi das Cruzes e Jacareí e, nem todos os munícipes
têm condições de se dirigirem
aos locais quando necessitam
dos serviços prestados por este
órgão, seja por problemas de
locomoção, dinheiro, tempo,
entre outros.
“A instalação de uma unidade
do Poupatempo em Guararema
será um grande avanço para o
município e trará inúmeros benefícios para os guararemenses. Essa é uma importante
conquista, resultado da nossa
união, que visa melhorias para
nossa cidade e seus moradores. Agradecemos o Governo
do Estado por atender a essa
demanda e ao apoio do Prefeito
Zé, Deputado André do Prado
e Deputado Marcio Alvino.”,
declara Irineu.

Verea

Poá assina convênio de R$ 12 milhões para construção de viaduto
Por intermediação dos deputados André do Prado (Estadual) e Marcio Alvino (Federal) o município receberá esse investimento para construir a segunda alça do viaduto no centro da cidade.
Foi assinado no Palácio dos
Bandeirantes o convênio para
liberação do R$ 12 milhões ao
município de Poá, que será utilizado na construção da segunda
alça do viaduto na região central
do município. O deputado André
do Prado esteve presente no ato
ao lado da prefeita Marcia Bin e
vereadores do município.
Esse investimento é fruto do
trabalho de intermediação dos
deputados André do Prado (Estadual) e Marcio Alvino (Federal) no Governo do Estado. A
construção do segundo viaduto
é fundamental para melhorar o
trânsito e facilitar a mobilidade
dos moradores, principalmente
nos horários de pico.
“É uma conquista importante
para a cidade. A construção desse segundo viaduto para transpor
a linha férrea da CPTM vai permitir uma melhoria significativa
no trânsito. Grande investimento
para a população do município”,
comentou o parlamentar.
Em janeiro, o deputado André do

Prado se reuniu com o secretário
de Desenvolvimento Regional
Marco Vinholi, na companhia da
prefeita Marcia Bin, para solicitar
esse recurso para o município.
Nos últimos anos, Poá perdeu
poder de investimento devido à
queda de 40% na arrecadação
de ISS. “Toda ajuda do Estado é
fundamental para que a cidade
possa fazer obras estruturantes
que visam melhorar a qualidade
de vida da população”, comentou
o deputado André do Prado.
No ano passado, o parlamentar
conseguiu destinar investimentos
importantes para a cidade como
R$ 3 milhões para a Prefeitura investir no combate ao coronavírus
e no atendimento das pessoas,
o desassoreamento do córrego
Itaim junto ao Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE)
e agora a modernização da Estrada Mário Covas, que vai ganhar novo asfalto em 7,4 quilômetros de extensão. Essa vicinal
liga os municípios de Poá, Suzano e Itaquaquecetuba e permite o
acesso às rodovias Ayrton Senna
(SP-070) e também a SP-66.

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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Prefeito José Luiz Eroles Freire (Zé) deu início nas Obras
de revitalização do Mercado Municipal de Guararema
Serviços vão resgatar as características arquitetônicas originais conciliando modernidade e tradição

A Prefeitura Municipal de
Guararema, representada
pelo Prefeito José Luiz Eroles
Freire (Zé), está Resgatando
um dos pontos mais visitados
de Guararema. História e tradição agora com um toque
de modernidade. Assim estão sendo tratadas as obras
de revitalização do Mercado
Municipal de Guararema, que
tiveram início no dia 01/02.
Os serviços de revitalização
do Mercadão desempenhados pela Prefeitura de Guararema consistem no resgate
das características arquitetônicas originais da edificação
conciliando história e as legislações de acessibilidade e segurança exigidas atualmente.
“Prometemos que íamos dar

início às obras de revitalização do Mercadão e hoje estamos iniciando os serviços
para recuperação de um dos
mais memoráveis e charmosos pontos da nossa cidade”,
explica o prefeito Zé. “Vamos
fazer e fazer bem feito, para
que a população tenha mais
uma opção de lazer e de compras, para que os turistas tenham mais uma opção para
visitar e para que os produtores instalados no Mercadão
possam vender seus produtos
gerando emprego e renda”,
completa o prefeito Zé.
Com prazo de entrega de sete
meses e valor aproximado de
R$ 1,5 milhão, serão feitos
serviços de troca completa
do telhado, incluindo estrutura

de madeira, calhas e telhas,
utilizando telhas Francesas
conforme telhado original;
adequação do sistema de
iluminação e elétrico total
incluindo Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica
através de placas solares;
readequação das instalações
hidráulicas; reforma completa
da fachada conforme original,
incluindo troca das portas de
janelas, reparos nos adornos
e revestimentos; raspagem
dos revestimentos e alvenarias em tijolo internos danificados e reconstrução dos
mesmos; reconstrução do
piso em concreto; instalação
de forro de madeira; implantação de Sistema de Ar Condicionado; construção de Sis-

tema de Proteção e Combate
a Incêndio; execução de banheiros masculino e feminino,
adaptado para portadores de
deficiência física; ampliação
de Depósito e Sala de Utilidades; e pintura geral do prédio.

Ao final da obra, 12 boxes
para comercialização dos
produtos com balcões e expositores em Marcenaria trarão
vida ao Mercado Municipal,
movimentando o turismo e
comércio do município.

Inaugurado em 1º de outubro
1919, o Mercado Municipal de
Guararema está localizado no
Boulevard Major Paula Lopes
(o Calçadão), no Centro, em
um dos pontos mais movimentados no município.

Prefeitura e Santa Casa firmam parceria com a Universidade Uninove para somar equipes médicas no atendimento de Saúde

Parceria é projeto-piloto para a implantação de residências médicas no Hospital Municipal que está em obras
A Prefeitura de Guararema
e a Santa Casa de Misericórdia firmaram na última
sexta-feira (28) parceria
com a Universidade Nove
de Julho (Uninove) para somar as equipes das Unidades de Saúde do município.
A partir do incremento
dos novos médicos da
Universidade, a iniciativa
vai contribuir na formação
desses novos profissionais,
aumentar a capacidade e
potencializar serviços nas
unidades. Um projeto-piloto para a implantação de
residências médicas no
Hospital Municipal, que
está em obras e deve ser
inaugurado neste ano. Esta
iniciativa é referência e modelo em várias cidades do
Brasil e, agora, vira uma
realidade em Guararema.

“Além de servir como projeto-piloto para o Hospital
Municipal que está sendo
construído, o convênio oficializado vai potencializar
os atendimentos da Santa
Casa, do Caps e, posteriormente, de outras unidades
de Saúde de Guararema”,
explica o prefeito Zé. “Estamos dando um passo
importante caminho de
adotar práticas modernas
que resultem em benefícios
à população no que diz res-

peito à Saúde”, completa o
prefeito.
Além do prefeito Zé, participaram da reunião para
assinatura do convênio a
secretária municipal de
Saúde, Adriana Martins;
o coordenador do curso
de Medicina da Uninove,
Caio Cesar Cardoso; a diretora executiva da Santa
Casa, Vanessa Santos de
Andrade; e representantes
de especialidades médicas
da Instituição.

fotos: Felipe Antonelli
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Colunista Social

SILENE

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Essa turma pra lá de animada recebeu o Ano de 2022 com muita energia
positiva. Da esquerda para a direita, em pé: Beatriz, Estela, Cristina com a
linda Helena, Gabriela, Giovana, Maria Eduarda, Lúcia, Antônio, Mariana e
Maria Luiza; sentados: Paulinho, Zé Márcio e Marcos. Agachados: Leonardo,
Felipe, Wellington e Mariana.
Fernando registrou a vinda do Novo Ano ao lado da família, desejando muita
fé e prosperidade: Mônica, Fernandinho, Samara e Felipe.

Parabenizamos o casal Fernanda e Rodrigo que completaram 11 anos de
matrimônio e desejamos que a Graça de Deus continue abençoando a linda
família que constituíram. Felicidades!

Eder Cândido passou o Reveillon curtindo o show da cantora Anita (RJ) e
aproveitou para registrar o momento com Babu (ex BBB).

Oliver Manoel, filho de Carlos Ribeiro e Renata Aline, recebeu o sagrado Sacramento do Batismo (24/12/2021), realizado pelo Padre Valdenilson Pedro.
Que a paz e a alegria de viver, juntamente com o amor que Deus lhe dará
todos os dias, façam de você um ser humano completo, realizado e acima de
tudo, feliz e com muita saúde. Seu corpo é ainda muito pequenino e frágil,
mas a sua alma é grande e irá crescer ainda mais e se tornar imensamente
abençoada pelo Senhor. Sinta-se muito amado!

Jornal Gazeta de Guararema, 05 de Fevereiro de 2022
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OLIVEIRA

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

Amanhã (06/02), Missa em Ação de Graças (10h30) pelos 6 anos de Ordenação Presbiteral do Padre Ubirajara. Parabéns por este dia em que
foi ordenado Sacerdote de Cristo, escolhido e eleito por Deus, para tão grande e digno ministério.
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Bolsonaro assina portaria que
oficializa reajuste para professores
O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, assinaram nesta sexta-feira (4) a portaria que
institui o novo piso salarial dos professores da educação básica de todo o país, das redes públicas estaduais e municipais.
BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS)

Fornecido por Folha de São Paulo-BRASÍLIA/DF - O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Milton
Ribeiro, assinaram nesta sextafeira (4) no Palácio do Planalto a portaria que oficializa o novo piso salarial dos
professores da educação básica da rede pública. (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

O governante optou por cumprir a Lei do Magistério e
conceder reajuste de 33,24%
nos vencimentos desses profissionais. A solenidade que
oficializou o aumento ocorreu
no Palácio do Planalto.
Com a nova portaria, o piso
salarial da categoria passou de
R$ 2.886,24 para R$ 3.845,63.
Pela Lei do Magistério, o reajuste de professores é atrelado
ao chamado valor por aluno
do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais
da Educação), definido pelo
Ministério da Educação. Pela
variação da inflação nos últimos dois anos, o reajuste do
valor por aluno deve ser de
33% em 2022.
Durante a cerimônia, Bolsonaro afirmou que recebeu pedidos de prefeitos e governadores para que o reajuste fosse,
no mínimo, de 7%.
“Havia, sim, pedidos de muitos
chefes de Executivo estaduais
e municipais querendo 7%. Eu
conversei com o Milton [ministro da Educação]. O dinheiro,

de quem é? Quem é que repassa esse dinheiro para eles?
Somos nós, governo federal. E
a quem pertence a caneta Bic
para assinar o reajuste? Presidente, essa caneta bic, quem
vai usá-la sou eu eu.” Bolsonaro disse que se coloca “do
outro lado do balcão” porque
também seria um “professor”
o presidente foi aluno do curso
de Educação Física durante
a formação no Exército brasileiro, onde chegou a capitão.
“É justo ou não é justo? O
recurso, se a gente conceder
7%, a diferença, 26%, fica para
quem? Como vai ser utilizado?
Qual é a melhor maneira de
utilizar esse recurso? É com o
professor ou com o respectivo
prefeito ou governador? Não
precisou de mais de poucos
segundos para decidirmos.”
“Decidimos então pelos 33%.
É uma maneira que temos, um
meio de valorizar 1,7 milhão de
professores do ensino básico
no Brasil. Que, de forma direta, estão envolvidos com 38
milhões de alunos”.

Governo Federal muda regras para
prova de vida de segurados do INSS
A partir de agora, aposentados e pensionistas não precisam mais fazer prova de vida presencial
O Presidente Jair Bolsonaro
participou, na manhã desta
quarta-feira (2/02), de solenidade, no Palácio do Planalto,
da assinatura da portaria que
altera as regras para a realização da prova de vida por
aposentados e pensionistas
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Até agora, para provar que estava vivo e continuar recebendo os benefícios, o aposentado ou pensionista do INSS
precisava comparecer presencialmente ao banco onde recebe o benefício, fazer biometria,
apresentar o cartão de débito e um documento com foto.
Caso não fizesse isso poderia
ter o benefício suspenso.
Com as mudanças, o procedimento para a comprovação
de vida dos segurados passará a ser feito por meio do
cruzamento entre as bases de
dados dos governos federal,
estaduais e municipais, e de
instituições privadas. Procedimentos como por exemplo

registro de vacinação, consulta médica no Sistema Único
de Saúde (SUS), emissão
de passaporte, carteira de
identidade ou de habilitação
serão usados pelo INSS para
comprovar que o beneficiário
está vivo.
Somente quando não for possível essa comprovação de
vida que o beneficiário será
notificado, no mês anterior ao
de seu aniversário, sobre a
necessidade de realização do
procedimento, preferencialmente, por meio eletrônico.
“A gente tem que se colocar
no lugar dos outros para sentir, realmente, como aquela
pessoa está vivendo. Oitenta
anos é uma idade avançada,
minha mãe se foi há duas semanas com 94 anos de idade.
Pegar uma pessoa dessa, colocar numa van, num carro de
táxi para fazer uma prova de
vida é um ato de desumanidade. Com o que esse Governo
já tem e já fez, em especial
no campo da informática,

não precisa disso”, ressaltou
o Presidente Jair Bolsonaro.
“A gente tem que se colocar
no lugar dos outros para sentir, realmente, como aquela
pessoa está vivendo. Oitenta
anos é uma idade avançada,
minha mãe se foi há duas semanas com 94 anos de idade.
Pegar uma pessoa dessa, colocar numa van, num carro de
táxi para fazer uma prova de
vida é um ato de desumanidade. Com o que esse Governo
já tem e já fez, em especial
no campo da informática,
não precisa disso”, ressaltou
o Presidente Jair Bolsonaro.
As mudanças valerão para
os segurados que fizerem
aniversário a partir da data
da publicação da portaria.
Segundo o INSS, o Brasil
tem cerca de 36 milhões de
aposentados e pensionistas, aproximadamente cinco
milhões deles com mais de
80 anos, que precisavam se
deslocar de suas casas para
provarem que estavam vivos.

Foto: Clauber Cleber Caetano/PR

As mudanças valerão para os segurados que fizerem aniversário a partir da data da publicação da portaria

Com a nova norma, quando
houver a necessidade de realizar a prova de vida de maneira presencial, o INSS deverá
oferecer ao beneficiário meios
para que o procedimento seja
realizado sem a necessidade
de deslocamento da própria
residência. Os detalhes serão
definidos em ato do presiden-

te do instituto.
“Para nós pode não ser nada,
mas para quem tem que colocar um parente nessa idade,
muitas vezes ele tem problemas, faz hemodiálise, tem
várias comorbidades. Isso é
uma coisa enorme para eles.
Não se pensava nisso no passado”, concluiu o Presidente

Jair Bolsonaro.
O Instituto tem até o dia 31
de dezembro deste ano para
implementar as mudanças necessárias ao cumprimento do
previsto na portaria. Até essa
data, o bloqueio de pagamento por falta da comprovação
de vida fica suspenso.
Fonte:Previdência Social
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2ª Edição do SuperDia de Vacinação Infantil
Contra a Covid-19 ocorre neste sábado

Ação imunizará com a primeira dose da vacina crianças de 6 a 11 anos
Devido ao sucesso da 1ª Edição
do SuperDia de Vacinação Infantil Contra a Covid-19, a Prefeitura
de Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde irá
promover, neste sábado (05) a 2ª
edição da ação de imunização.
Serão imunizadas crianças de
6 a 11 anos com agendamento
confirmado. Como de costume, a
ação vai ocorrer em três pontos:
na Unidade Nogueira das 9 às 15
horas e nas Unidades Básicas de
Saúde (UBS) do Jardim Dulce e
Lambari das 9 às 14 horas.
Vale lembrar a ação irá imunizar
crianças cadastradas e agendadas. O cadastro e agendamento
estão disponíveis no vacina.digital, no site da Prefeitura de Guararema (guararema.sp.gov.br).
A 1ª Edição do SuperDia de
Vacinação Infantil Contra a Covid-19 foi responsável por aplicar
600 doses em crianças de 6 a
11 anos sem comorbidades de
Guararema. A ação imunizou 1
a cada 5 crianças de Guararema

nesta faixa etária sem comorbidade, já que o grupo estimado
de pessoas de 6 a 11 anos é de
cerca de 2,8 mil.
Vale ressaltar que a imunização
desta faixa etária vai ocorrer de
acordo com o recebimento de
novas doses encaminhadas pelo
governo do Estado de São Paulo.
“Vamos realizar neste sábado
mais uma ação de vacinação,
novamente com foco nas crianças de 6 a 11 anos de Guararema
sem comorbidades”, explica a
secretária municipal de Saúde,
Adriana Martins. “A primeira
ação do tipo foi tida como um
sucesso, devido à quantidade de
crianças imunizadas. Esperamos
conseguir dar andamento para
a vacinação desse público no
mesmo ritmo”, completa.
Assim como na semana passada, a Secretaria Municipal de
Saúde informa que irá divulgar
um balanço na próxima segunda-feira, com a quantidade total
de crianças imunizadas na ação.

foto: Tiago Morais

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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ANUNCIE NO JORNAL QUE DÁ RESULTADOS
GAZETA DE GUAR AREMA
A informação ao alcance de todos

Fones: 4693 4771 - 4693 5600 - cel: 97217 0673
Visite o site: www.gazetadeguararema.com.br
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Receptáculo de
flores
Posição
dos jogadores de defesa (fut.)

De onde
renasce
a Fênix
(Mit.)

Drible de
bola entre
as pernas
(fut.)

Centro de
Educação
e Cultura
Indígena
(sigla)
"As Horas
(?)", romance de Lygia
Fagundes Telles
cuja protagonista
é uma
atriz
Revolver
(o solo)
Viscosas;
pegajosas

Parte da
consciência
que controla o id (pl.)

Cruz de
Santo
André
Solenidade

Azeitona
Íbis-escarlate (ave)

Cama que
transporta
doentes
Você
(bras.)
Arte, em
inglês

Coesão;
união
Aqui está;
olhe aqui
Perto, em
inglês
Íntegro;
probo

T
32

Solução

Sílaba de
"mesquita"
(?) Cheadle, ator

Pequeno
cubo
numerado

A

C

A

CD-(?):
não grava
Ave
aquática

N O

L

Y

Aparelho
que registra alterações fisiológicas e
que pode
detectar
mentiras

BANCO

55

Solução

N
O
S

A

Pode ser
de barro
Rede como
a Yakuza

Ação
típica de
um rato

D
O
N

A

Recurso de ave que
protege o território e
atrai as
Moeda
fêmeas japonesa

O dono da
casa, quanto aos empregados

R

T

16

Solução
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T
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S
U

L AME

O
S
E
P

O
I
R
O
T
A
M
A
L
F
N
I

R
S
A
B
O
R

Museu que
é atração
em Niterói
(sigla)

Raduan
Nassar,
escritor
paulista

I

E

S A
E
T
A N
N A
I R
R O
A C
G
R
A U
ML
T
R
A
P
R
O
C
E
S
S
A
D
A
S

Argila
oxidada
Remo, em
inglês

E

A M

O C I R O L A C
S O T I O C S I B
S A U DA V E L

(?) Vidal,
volante
chileno
(fut.)

Adolfo Lutz,
médico e
sanitarista

3/dat — mac — oar. 4/gees. 5/dinar — remir. 6/arturo.
R I
T
A
O L
I
A
G E
G
R
E
A C
I
A

C
O J O
R O F
R R I
E
D
N D I
T R O
E S
Z
C
A B A
A
E N O
S C A
A R

A
R D ÃO
E U
T
M A D A
I N A R
R E T O
I
L
B R A
O A G E
T
A L
O C R E
S
R N
M A C
T U R O

BANCO

Estado cuja
capital é
Vitória
(sigla)

Coletivo
de
"artistas"

Para seguir uma alimentação SAUDÁVEL, é importante evitar opções
que sabotem a dieta. As comidas ULTRAPROCESSADAS, como nuggets,
SALAME, presunto, mortadela, salsicha e hambúrgueres congelados
são ricos em sódio, CORANTES, conservantes e AROMATIZANTES, além
de hipercalóricos e pobres em NUTRIENTES. Já o açúcar consiste em
outro ingrediente altamente CALÓRICO que promove ganho de PESO,
sendo utilizado em muitos preparos de forma INDISCRIMINADA. Vale diminuir esse consumo com o tempo e aprender a sentir o SABOR real
de cada prato sem a necessidade de
adoçá-lo. BISCOITOS, lasanhas, PIZZAS e pratos prontos congelados,
por sua vez, são fontes de farinha
branca, que contam com alto índice
GLICÊMICO e ainda têm conservantes, corantes e acidulantes em sua
composição. As gorduras RUINS, como MARGARINA vegetal e ÓLEOS
de girassol, soja, canola, algodão e
milho, causam efeito INFLAMATÓRIO no organismo, por isso, devem
estar cada vez menos presente nas
RECEITAS.

L

I
N
D
I
S
C
R
I
M
I
N
A
D
A

Pequena
porção de
alimento
que pode
ser de
fígado ou
de frango

Obriga
Local onde
se vendem
jornais

Abreviatura internacional
do Brasil

R

A

C
C I A
E N
A N TO
M E S
O
D
V O
Z A S
A S PA
G O S
A
S
M A
E A R
I C O
S A S

Bee (?),
banda
inglesa do
sucesso
"Stayin'
Alive"
Capital do
Marrocos
Gesto tradicional
de uma
miss (pl.)

Segurar;
prender
fortemente

Golfinhos;
delfins

N

S

E
V
E
N
T
O

Sombrio;
aziago
(fig.)

T

Réptil pré- "Grease –
histórico (?) Tempos
voador da Brilhan(pl.)
tina", filme

P
T A
E I
R
O M
D A
A F
C I
T A
I
L I
O L
S
E
I N

Interjeição
comum no
futebol
Disfarçado

De olho na
dieta!

H

© Revistas COQUETEL

Rodrigo
(?), apresentador
Acreditar

Telenoticiário brasileiro, exibido em horário
nobre, é apresentado por William Bonner
Altivez;
arrogância
(?) eletrônico: e-mail

F
A C
R R
O E
R
C
I GR
S
N E
E C
O
G
U A
A R
A T

Moeda do
Iraque
Sistema
"tech" da F1

Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

R

Fita para
gravação
digital

© Revistas COQUETEL

J
C O
R
N
A
P L
O
N
C A
C
I
O
N
A
L

Objeto que
simboliza
o triunfo
em competições
Amparada; encostada

Fiscalização (?):
libera ou não as
mercadorias a serem
importadas
Tambor
de
marchas
militares

CAÇA-PALAVRA

E

Fluxo rápi- Animal geralmente
do de água associado ao mal no
Jorge Ben Cristia- Reparar;
(?), cantor nismo indenizar

Local do Dois países
batismo banhados
de Jesus pelo mar
(Bíb.)
Jônico

www.coquetel.com.br

G

© Revistas COQUETEL

3/art. 4/aspa — near. 5/guará. 9/jactância. 13/pterodáctilos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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Resumos dos capítulos das novelas de 07/02 a 12/02/2022

Globo - 21 H

Segunda - 07/02
Christian/Renato inventa
uma desculpa para Lara. Rebeca conta a Felipe que foi
Bárbara que se jogou contra
o carro de Júlia. Felipe resolve morar no apartamento de
Júlia. Érica sugere que Stephany trabalhe como secretária no lugar de Mercedes,
e Santiago acaba aceitando.
Bárbara volta para casa. Ilana aceita a ajuda de Gabriela
para cuidar de Maria. Cecília

resolve procurar por Breno.
Rebeca fica furiosa ao ver
Breno com Cecília. Rebeca
repreende Breno de forma
dura e discute com Cecília.
Ana Virgínia é contra a ideia
de Felipe de pagar parte das
dívidas do apartamento de
Júlia. Lara não é compreendida por Mateus quando
diz que não quer abrir mão
do vínculo criado com Marie.

Terça -08/02

Christian/Renato tenta
convencer Bárbara a fazer
o tratamento psiquiátrico.
Felipe fica sabendo do paradeiro de Júlia. Rebeca
não aceita as desculpas de
Breno. Felipe sugere a Júlia
que se interne. Christian/Renato pede um tempo a Ravi

provas contra Rose. Tigrão
discute com Rose. Roni
leva Tina até a Pulp Fiction e oferece bebida para
ela. Neném, Paula, Flávia
e Guilherme se encontram
com a Morte.

Segunda - 07/02
Neném se assusta com o
recado dado pela Morte.
Tina mente para ajudar Tigrão. Marcelo confessa a
Paula que ajudou Carmem.
Osvaldo não consegue evitar que Neném assine contrato com Carmem. Daniel
tenta convencer Guilherme
a não entregar para um advogado o envelope com as

Segunda 07-02

Globo- 18H20
Segunda – 07/02

Isadora se encanta ao
ver Davi fazendo truques de
mágica. Violeta reclama com
o gerente do hotel sobre a organização da festa de Elisa.

Davi foge de alguns homens e Isadora o ajuda.
Violeta recebe notícias
sobre o pai Afonso e
decide viajar. Romana
convida Davi para trabalhar na festa de Elisa.
Afonso reclama de Heloísa para Violeta. Violeta se recusa a aceitar
a proposta de compra
das terras por parte
de Eugênio e Joaquim
aconselha o padrinho
a fazer uma sociedade.
Isadora pede que Davi
entretenha os convida-

Terça - 08/02
A Morte conversa com
Neném, Paula, Flávia e
Guilherme. Roni insiste
para que Tina consuma
bebida alcoólica. Tetê avisa a Osvaldo que Edson
quer voltar para Nedda.
Joana sai para jantar com
Marcelo. Flávia se declara
para Guilherme. Carmem
se enfurece ao saber que
Gabriel voltou com Flávia.
Guilherme e Rose discutem, e Tigrão fica irritado.
dos diante da ausência
da banda contratada e
Elisa conversa com o
mágico, deixando Matias irritado.
Terça – 08/02

Davi se apresenta
para os convidados e
Elisa se encanta por
ele. Matias fica contrariado com o show. Elisa
e Davi dançam juntos.
Matias expulsa Davi
da festa da filha. Elisa
e Davi pensam um no
outro. Elisa pede que
Augusta entregue uma
carta para Davi e Isadora vê tudo. Violeta descobre que o engenho
está em decadência e
Heloísa tenta convencer a irmã a aceitar se
associar a Eugênio. Elisa e Davi se encontram
e Isadora observa os
dois. Amadeu convida
Davi para se apresentar
no Palace Cassino e ele
pensa em como avisar

para resolver sua situação
com Bárbara. Roney invade
a casa de Santiago e exige
que Stephany volte para ele.

Quarta – 09/02

Roney é levado da casa
de Santiago pelos seguranças. Santiago diz a Érica que
a única forma de Stephany
ficar livre de Roney é indo à
polícia. As filhas de Santiago
descobrem que Stephany
está trabalhando na casa
do pai. Thaiane demonstra
interesse por Ravi, e Lara
incentiva. Ilana confessa a
Rebeca que sentiu ciúmes
de Gabriela. Breno se hospeda na casa do pai. Ravi
diz a Lara que sente que
Christian/Renato não é uma
pessoa de confiança. Eleni-

Roni se faz de vítima para
Nedda. Carmem exige que
Paula se afaste de Neném.
Flávia e Odete encontram
Juca na rua. Neném revela
para Nedda que não é o
pai de Tina.
Quarta – 09/02
Neném se compromete a
contar toda a verdade para
Nedda sobre a paternidade de Tina. Neném cuida
de Tina. Flávia questiona
Odete sobre sua mãe. Neném e Jandira contam para
Nedda sobre a paternidade
de Tina. Marcelo convence Paula a aceitar o cargo
que Carmem ofereceu na
empresa. Flávia se surpreende com o dinheiro que
recebe de Gabriel. Bianca
decide fazer uma surpresa
a Elisa. Matias encontra
Davi na porta do hotel e
o ameaça.
Quarta 09/02

Davi mente para Matias. Violeta ajuda Heloísa a distribuir roupas
para os funcionários
do engenho. Afonso
conversa com Benê.
Lorenzo desdenha das
flores que Letícia recebe de Bento. Violeta se
surpreende com a história de Giovanna. Davi
consegue avisar a Elisa
de seu show no Palace
Cassino. Abílio obriga
Onofre a devolver uma
garrafa da encomenda
de Lorenzo. Elisa se
finge de doente para
enganar Matias. Davi
inicia seu show e todos
ficam impressionados.
Matias descobre que
Elisa saiu para encontrar com Davi. Elisa e
Davi se beijam.

ce flagra Christian/Renato
beijando Lara e revela que
ele continua casado. Lara
acusa Christian/Renato de
ter mentido para ela.

Quinta - 10/02

Lara se afasta de Christian/Renato. Christian/Renato chega em casa embriagado e discute com Bárbara. Ana Virgínia desarma a
resistência de Bárbara em
fazer terapia. Elenice diz a
Teodoro que percebeu que
o filho está apaixonado por
Lara. Mel vê Helena no atendimento on-line com Nicole,
e pergunta à mãe o que ela
estava falando com a namorada de Paco. Helena avisa
a Paco que Nicole sabe que
eles foram casados. Paco

para Cabeça.
Quinta -10 /02
Jandira e Neném explicam
a Nedda por que ela não
pode contar que Roni é o
pai de Tina. Cora explica
para Flávia o que ela precisa fazer para sair da cadeia. Prado beija Jandira.
Odete descobre que Juca
pegou o dinheiro que estava escondido. Neném
implora para Nedda não
contar a verdade sobre
Tina para Roni. Roni ameaça Tigrão, que não se
intimida. Neném e Rose
marcam um encontro.
Tuninha vê os exames de
Paula e se preocupa. Ingrid
procura Flávia. Paula acredita ter sido a escolhida

Quinta – 10/02

Matias vai atrás de
Elisa no Palace Cassino. Davi se revolta
quando Elisa vai embora com o pai. Matias proíbe Elisa de se
encontrar com Davi e
exige que Raimundo
descubra tudo sobre a
vida do mágico. Davi
recebe um convite para
se apresentar no Rio
de Janeiro e escreve
um bilhete mágico para
Elisa. Lorenzo entrega
uma caixa de bombons
para Letícia, mas Onofre a apreende. Violeta
expulsa Eugênio e Joaquim de suas terras.
Afonso passa mal e
perde os sentidos antes
de contar para Heloísa
onde a filha dela está.
Elisa e Davi têm sua
primeira noite de amor.

termina seu namoro com
Nicole. Felipe deixa Júlia na
clínica. Túlio flagra Rebeca
beijando Felipe.

Sexta – 11/02

Rebeca acusa Túlio de
estar com ela por interesse
e pede para o marido deixar
sua casa. Santiago informa
a Túlio e Christian/Renato
que decidirá quem será seu
sucessor. Cecília fica chocada ao saber que Rebeca
assumiu o relacionamento
Felipe. Lara deixa claro para
Christian/Renato que a relação deles acabou. Érica
alerta Stephany para não cair
nas armadilhas de Bárbara.
Santiago escuta Elenice dizer
a Christian/Renato que viu o
filho beijar outra mulher na

porta da Redentor.

Sábado - 12/02

Santiago pede a Elenice
que se retire de sua casa.
Santiago e Érica se casam.
Santiago se prepara para
anunciar seu sucessor na
Redentor. Santiago revela
que escolherá um profissional fora do ambiente familiar
para presidir a Redentor.
Ruth sugere que Túlio desvie
dinheiro da Redentor enquanto Santiago estiver em
lua de mel. Teodoro procura
Christian/Renato para dizer
que Elenice está tramando
algo contra Lara.

pela Morte. Guilherme vê
Rose arrumada para sair e
a questiona sobre Neném.

contar para Roni que ele
é o pai de Tina. Guilherme
procura Flávia.

Sexta -11/02
Guilherme discute com
Rose. Paula conta sobre o
encontro com a Morte para
Tuninha. Flávia incentiva
Ingrid a ir atrás de Murilo.
Rose se encontra com
Neném. Neco e capangas
levam Tigrão à força para
a Pulp Fiction. A Chefe
manda Tina procurar por
ajuda para salvar Tigrão.
Gabriel dá um anel de
compromisso para Flávia.
Ingrid se insinua para Murilo. Tina consegue falar com
Neném sobre Tigrão. Paula
tenta ser gentil com Ingrid.
Nedda desiste da ideia de

Sábado 12/12
Guilherme tenta beijar
Flávia, que o repele. Juca
ganha dinheiro no jogo.
Tigrão e Tina têm sua primeira noite de amor. Teca
confabula com Roni contra
Neném. Osvaldo encontra
Edson. Celina divulga o vídeo do beijo entre Neném
e Rose. Tigrão e Guilherme se espantam ao verem
o vídeo de Rose na internet. Roni afirma a Flávia
que ela não deixará a Pulp
Fiction. Paula mente quando Neném tenta terminar o
noivado dos dois.

Sexta- 11/02

Doutor Elias atesta
a morte de Afonso e
Heloísa fica inconsolável. Elisa e Davi trocam
declarações de amor.
Matias avisa a Augusta
que eles irão para o
engenho de Violeta.
Isadora se recusa a
contar o paradeiro de
Elisa. Violeta coloca
Benê como responsável
pela fazenda. Raimundo entrega a Matias o
resultado de sua pesquisa sobre Davi. Heloísa chega embriagada
ao velório de Afonso.
Matias invade o quarto
de Davi para levar Elisa,
e o mágico enfrenta
o Juiz. Matias prende
Elisa em seu quarto e
vai atrás de Davi.
Sábado 12/02

Isadora liberta Elisa, que procura Davi.

Matias ameaça Davi.
Violeta tem um mau
pressentimento e tenta
falar com as filhas. Elisa
tenta defender Davi.
Matias acusa Davi de
matar a Elisa. Davi é
preso. Matias pede
para Raimundo ajudá-lo a incriminar Davi. Os
funcionários da fazenda
se reúnem com Benê.
Romana conta para
Artur o que sabe sobre
a morte de Elisa. Matias
envia um telegrama
para comunicar a Violeta a morte de Elisa.
Artur decide defender
Davi. Matias culpa Isadora pela morte de Elisa. Afonso é enterrado.
Matias reclama com
Raimundo da soltura
de Davi. Davi aparece
na capela onde o corpo
de Elisa está.
Fonte:TV Globo
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