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Juíza de Guararema recebe
homenagem da Câmara Municipal
A Juíza Vanêssa Christie Enande recebeu, no último dia 1º,
a Moção de Aplausos pelo
exemplo de profissional e representatividade feminina, com
trajetória de comprometimento
frente ao Poder Judiciário do
Município de Guararema.
A Moção de Aplausos, de autoria da Vereadora Vanessa
Martins, foi aprovada por unanimidade de votos em Sessão
Ordinária da Câmara Municipal
de Guararema: “Em celebração
ao encerramento do mês de
março e abrilhantando o Mês
da Mulher, homenageamos
essa mulher incrível, que tem
uma história de luta, símbolo
da mulher capaz, resistente e
pioneira.”, declarou a Vereadora Vanessa.
A Juíza Vanêssa Christie Enande, é filha de Sonia Regina Biffe
Enande e Artur de Deus Enande e, aos 4 anos de idade, a
família mudou-se para Poá. Ela
estudou no Colégio Núcleo de
Educação e Cultura (NEC),
em Mogi das Cruzes, desde
a alfabetização até o Ensino
Médio. Formou-se em Direito
pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo e é Pós
Graduada em Direito Processual Penal, na Escola Paulista
da Magistratura.
Com apenas 25 anos de idade foi aprovada em Concurso,
tornando-se Juíza e atuando
nas Comarcas de Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba
e Ilhabela.
No ano de 2003, removeu-se e
passou a ocupar o cargo de Juíza Substituta da 45ª Circunscrição Judiciária, com sede em
Mogi das Cruzes, atuando em
todas as Comarcas da região,
inclusive Guararema.
Foi Juíza Substituta durante 07
anos, sempre aguardando a
oportunidade de se promover
para a Comarca de Guararema,
cidade amada e escolhida para
o exercício de sua judicatura.
E, em novembro de 2006, foi
promovida ao cargo de Juíza

de Direito da então Vara Distrital de Guararema, atualmente
Comarca, onde realiza um trabalho com transparência, lisura
e respeitáveis decisões revestidas de notável saber jurídico.
Destacando-se como excelente profissional, casada e mãe
de uma linda menina, a Dra.
Vanêssa também é uma incansável protetora dos animais.
Diante de todas essas considerações a Juíza foi homenageada pela Câmara Municipal
de Guararema diante de sua
família, amigos e autoridades.
“Que todas as mulheres se
sintam homenageadas na figura da Excelentíssima Sra.
Vanêssa Christie Enande, que
de forma digna, e com base nos
valores morais, ajuda a construir a história de Guararema,
onde as mulheres têm relevância no Poder, na Sociedade e

na Política. Ser Juíza, significa
a plena realização, um privilégio, pois poucas mulheres têm
a oportunidade, por se tratar
de um espaço predominantemente masculino. A mulher
guararemense está muito bem
representada, por sua força,
coragem, sensibilidade e determinação. Obrigada por servir
de exemplo de que a mulher
supera obstáculos, dificuldades
diversas e se mantem firme no
propósito de vencer.”, finalizou
a Vereadora Vanessa.
Estiveram presentes o Prefeito
José Luiz Eroles Freire; o Vice-Prefeito, Odvane Rodrigues
da Silva; o Comandante da 3ª
Cia do 17º BPM/M, Capitão
PM Carlos Wanderley Spena
Júnior; o Delegado da Polícia
Civil de Guararema, Dr. Jorge
Luís Neves Esteves e os Vereadores da Câmara Municipal de
Guararema.

Fotos: Câmara Municipal de Guararema

A Juíza Vanêssa recebeu a homenagem de autoria da Vereadora Vanessa Martins
na foto à esquerda, em celebração ao mês da mulher

Autoridades e familiares estiveram presentes na homenagem à Exma. Dra. Vanêssa Christie Enande
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >
R E A B I L I TAÇ ÃO AT R AV É S DA H I D R O G I N Á S T I C A

José Marcos - Educador

O processo de envelhecimento no indivíduo saudável está
relacionado com inúmeras
alterações físicas e psicológicas. A força máxima de homens e mulheres, por exemplo, é alcançada geralmente
entre os 20 e os 30 anos de
idade, havendo um declínio
progressivo na maioria dos
grupamentos musculares,
que após a terceira década
de vida será de aproximadamente 16,5%. A diminuição da
força muscular e flexibilidade
articular altera a coordena-

ção motora e o equilíbrio,
interferindo negativamente
na manutenção de um estilo
de vida saudável e na prática
das atividades de vida diária,
podendo ser facilmente observada pela dificuldade de
realização de tarefas simples
como carregar compras ou
subir em ônibus. Essas alterações interferem na área
motora e, associadas a outras
como a diminuição da acuidade visual e auditiva e da
memória, concorrem para o
isolamento, podendo contribuir para a depressão e para
a inatividade, o que acontece
freqüentemente nesta fase. A
inatividade no idoso poderá
propiciar o aparecimento e/ou
agravamento de algumas do-

enças que são erroneamente
atribuídas ao envelhecimento,
como a osteoporose, artrite,
doença arterial coronariana,
diabetes, obesidade e hipertensão arterial, dentre outras.
Além disso, as quedas e suas
conseqüências são também
episódios bastante comuns.
Cerca de 70% das mortes
ocasionadas por queda
acontecem com indivíduos
idosos, apesar de a proporção da fratura pós-queda ser
bem menor nos idosos do
que nos jovens. As quedas
ocorrem em parte devido aos
déficits de equilíbrio, força,
tempo de reação e de flexibilidade. Devido ao trauma
psicológico que provocam, os
indivíduos idosos temerosos

Horóscopo
Por: Omar Cardoso
Para o dia 10 de Abril de 2022
ÁRIES - Originalidade em seus pensamentos e total independência mental estão previsto
para você hoje. Sentir- se mais atraído ao estudo de ciências e as experiências psíquicas.
Bom ao trabalho e ao amor.
TOURO - Atritos com parentes, perda de amizades e sistema nervoso um tanto quanto
agitado, estão previstos para você neste dia. Aja com perícia e inteligência, que terá um dia
razoavelmente bom.

GÊMEOS - Hoje poderá tirar proveito inesperado pelas amizades que vier a fazer, realizar
boa parte de suas esperanças e desejos de progredir social, profissional e financeiramente.
Ótimo ao amor, as diversões e passeios.
CÂNCER - Disposição um tanto quanto precipitada. Tendência ao nervosismo e as
ações mais violentas, estão previstas para você. Evite tais coisas para que possa
coordenar melhor sua vida. Êxito em assuntos ocultos.

de uma nova queda tendem à
imobilidade e inatividade, podendo levar a complicações
circulatórias, pulmonares,
osteoarticulares, diminuição
do condicionamento físico e
maior declínio nas atividades
cotidianas e sociais. Portanto,
o exercício é um importante
coadjuvante na prevenção
das quedas e tratamento de
suas consequências; Embora
a hidroginástica não seja uma
atividade exclusiva para idosos, é neste público que há o

maior número de praticantes.
Muitos vêm procurar a atividade sob recomendação médica
e apresentam grande número
de restrições que devem ser
consideradas na prescrição
e na escolha dos objetivos.
Além disso, no que se refere
às atividades aquáticas, nesse grupo, cuidados especiais
devem ser considerados para
evitar infecções de ouvido e
de pele. As vantagens que
a hidroginástica oferece em
comparação com os exer-

cícios terrestres vão desde
a possibilidade de aumento
de sobrecarga com menor
risco de lesões, passando
pelo maior conforto devido
à temperatura adequada da
água, até a diminuição das
comparações estéticas ocorridas nas aulas fora da água.
Portanto, para essa população os objetivos do trabalho
devem estar relacionados à
melhoria da qualidade de vida
envolvendo aspectos biopsicossociais.

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

LIBRA - Fluxos excepcionalmente benéficos para a sua vida em conjunto com
outras pessoas, para o trabalho e sua profissão. Evite a precipitação e os gastos
supérfluos. Procure se valer deste dia para promover a sua elevação em todos
os sentidos.
ESCORPIÃO - Com energia mental, com otimismo realizará muito hoje, principalmente no que possa contar com a colaboração de pessoas amigas ou conhecidas.
Evite atrasos na execução de tarefas importantes. Não faça promessas que não
possa cumprir.
SAGITÁRIO - Alguma coisa, por mais insignificante que possa parecer, não irá corresponder a sua expectativa. Mas você corresponderá ao seu dever com naturalidade
e positivismo; firmeza e perseverança. Desta forma, fará deste dia, um dia muito feliz.

CAPRICÓRNIO - Momento propício para contato com pessoas conhecidas. Seu poder
de concentração e discernimento estará ainda muito favorecido. Mas, provavelmente,
problemas ligados a sua saúde poderão interferir, atrapalhando a realização de um
ousado projeto pessoal.
AQUÁRIO - Dia excepcional. Benéfico para amizades. Você poderá ser premiado nos esportes, jogos, sorteios e loterias. Boas chances para competições, recebimento de presentes ou
qualquer coisa que lhe traga alegria. Obterá favor de pessoas religiosas ou de autoridades.

LEÃO -Livre- se de suas preocupações tomando atitudes positivas. O dia se apresenta
positivo aos negócios arriscados e as empresas precipitadas. Terá bom relacionamento com
os filhos. Pratique esportes e viagens sem problemas.

VIRGEM- Dia em que sua inteligência se elevará devido ao bom fluxo de Vênus, o seu astro
tutor. Contudo procure compreender melhor seus colegas de trabalho bem como os familiares
e a pessoa querida.

Peixe- Se tiver algum negócio programado para hoje, faça o possível para iniciar na
parte da manhã. Bom dia para o amor e as relações familiares. Elevação material a vista.
Aptidão para se relacionar com qualquer tipo de pessoas.
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Cultura realiza 1ª edição do programa Papo Aberto Guararema
para debate de propostas e ideias do setor da Cultura

Artistas, produtores, agentes culturais, artesãos e outros representantes participaram do encontro com propostas e ideias para fortalecer o meio cultural
A Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo de Guararema realizou na noite
do dia 07/04, a 1ª edição
do programa Papo Aberto
Guararema para debate de
propostas e ideias do setor
da Cultura.
Artistas, produtores, agentes culturais, gestores de
espaços culturais, grupos
coletivos de cultura e artes e artesãos participaram
do encontro com propostas
e ideias para fortalecer o
meio cultural em Guararema.
O evento ocorreu no Centro
Cultural Municipal “Nelson
da Silva Braga” e contou
com a participação de
pessoas ligadas a diversas
vertentes da Cultura, como
música, dança, teatro, artes
plásticas, artesanato, entre
outros.
Fortalecendo o contato com os produtores de
Cultura de Guararema, o
intuito do evento era ouvir
esses produtores, para as
futuras tomadas de decisão
da Secretaria. Comandado
pelo secretário municipal
de Cultura e Turismo, Mateus Sartori, o evento foi
tido como um sucesso e
outras edições, com outros temas, já estão sendo
preparadas.
“Reunir os produtores de
cultura e ouvir essas pessoas é de extrema valia e
mostra exatamente como
vamos trabalhar durante
nossa gestão na Secre-

Fotos: Tiago Morais

taria: próximo ao produtor
local, valorizando os artistas de Guararema”, explica
o secretário Sartori. “Tão
importante quanto essa valorização são as propostas
que apresentadas durante
o evento. Temos certeza
que aproveitaremos muitas
dessas sugestões em Guararema”, completa.
Para fechar com chave de
ouro, o evento foi encerrado no Teatro José Luiz
Alvino de Souza, com a
apresentação do projeto de
revitalização do espaço. O
prefeito Zé esteve no local
e confirmou que este lugar
histórico de Guararema
será revitalizado e ativado.
“O projeto está pronto e
em breve vamos dar início
à revitalização deste importante espaço de nossa
cidade”, afirmou Zé. “Assim
como nosso Mercadão Municipal, que está em obras,
queremos revitalizar o Teatro Municipal dando vida
a este espaço e ofertando
mais Cultura e opções de
lazer para a população de
Guararema”, completa.
Além do prefeito Zé, participaram da cerimônia o
vice-prefeito e secretário
municipal de Emprego e
Desenvolvimento Econômico, Odvane Rodrigues, os
vereadores Irineu Claudio
Leite (presidente da Câmara Municipal), Fernando
Campagnoli Benitez Braga
(o Feco), Vanessa Martins
dos Santos e a presidente
do Fundo Social, Carmem
Rosana.

Papo Aberto Guararema
– Turismo
Na próxima quinta-feira
(14), a Secretaria de Cultura e Turismo de Guararema realiza a 2ª edição do
Papo Aberto Guararema,
desta vez voltada ao se-

tor do Turismo. Todos os
representantes de pousadas, hotéis, guias, monitores, atrativos turísticos, e
outros estão convidados
para participar do evento
e contribuir com o fortalecimento do setor.
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Bolsonaro anuncia fim de taxa extra na conta de
luz, e especialistas apontam redução de 6,5%
por: Marlla Sabino e Eduardo
Gayer
BRASÍLIA - O presidente Jair
Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira, 06, o fim da bandeira
escassez hídrica, em vigor desde setembro do ano passado,
e adoção da bandeira verde na
conta de luz a partir do dia 16,
uma antecipação, portanto, em
relação ao prazo esperado para
troca da bandeira, que seria o
final do mês.
Nas contas do governo, a conta de luz terá redução de cerca
de 20% com a medida. Especialistas ouvidos pelo Estadão/
Broadcast alertam, no entanto,
que a queda vai ser diluída com
os reajustes tarifários das distribuidoras, que serão estabelecidos ao longo deste ano. A
PSR, maior consultoria de energia elétrica do País, estima que,
em média, esses reajustes serão
de 15%. Então, computados os
aumentos tarifários em 2022, a
redução média na conta de luz
do consumidor residencial deve
ser de 6,5%.
Anunciada em agosto, a bandeira escassez hídrica foi uma das
medidas estabelecidas pelo governo em 2021 para evitar falhas
no fornecimento de energia em
meio a grave crise hídrica. O patamar, que se encerraria em 30

de abril, representa uma cobrança adicional de R$ 14,20 a cada
100 quilowatts-hora (kWh). A volta da bandeira verde acontece
em um cenário muito diferente do
que o país atravessou em 2021,
já que choveu o suficiente para
garantir a recuperação dos níveis
dos reservatórios.
“Com o esforço de todos os órgãos do setor elétrico, conseguimos superar mais esse desafio
e o risco de falta de energia
foi totalmente afastado. Os reservatórios estão muito mais
cheios do que no ano passado.
Os usos múltiplos da água foram
preservados”, disse o presidente
no Twitter.
Assim, a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) voltará
a adotar os moldes tradicionais
do sistema de bandeiras, criado
em 2015. Além de possibilitar ao
consumidor saber o custo real da
geração e adaptar o consumo,
as bandeiras atenuam os efeitos
no orçamento das distribuidoras,
que não precisam “carregar” os
custos até o reajuste anual quando é necessário comprar uma
energia mais cara. Na prática,
as cores verde, amarela ou vermelha indicam se haverá ou não
cobrança extra nas contas de
luz e o valor.
Para o gerente de Preços e Estudos de Mercado da consultoria

Thymos Energia, Gustavo Carvalho, a cobrança mais cara já
poderia ter sido suspensa há alguns meses, dado o cenário positivo em relação às chuvas. Nos
últimos meses, o governo tem
limitado a quantidade e o valor
das usinas térmicas em operação. “O propósito das bandeiras
tarifárias é sinalizar o custo do
despacho térmico. Como o custo
agora é menor, não faz sentido
manter uma bandeira”, afirma.
Ele estima que em julho, agosto
e setembro deve ser acionada
bandeira amarela.
Além dos efeitos positivos para
os consumidores, o fim da bandeira extraordinária deve levar a
uma desaceleração da inflação
em maio. Em 2021, a economia
foi fortemente impactada pelos
sucessivos aumentos na conta
de luz. A criação do patamar
extraordinário e outras medidas
com custos bilionários adotadas
pelo governo foram responsáveis por pressionar os preços
da energia, que fecharam 2021
com alta de 21,21%. O cenário foi
citado pelo presidente do Banco
Central, Roberto Campos Neto,
em carta enviada ao ministro da
Economia, Paulo Guedes, para
explicar os motivos que levaram
a inflação a ficar fora da meta
estabelecida.
O economista do Instituto Brasi-

Presidente Jair Bolsonaro
leiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (Ibre-FGV) André
Braz afirma que o impacto será
absorvido já em maio. “A mudança na bandeira vai trazer uma
redução destacada no preço
da energia elétrica e um efeito
grande na inflação média, que
pode até ser negativa. A previsão
é de um IPCA médio de -0,20%
em maio”, explica. “É um efeito

nacional, todas as cidades vão
registrar o movimento ao mesmo
tempo, diferente dos reajustes
das distribuidoras, que acontecem em datas diferentes.”
Na mesma linha, o economista-chefe da Austin Rating, Alex
Agostini, afirma que qualquer redução na energia tem impactos
positivos na inflação, mas que
isso é um movimento pontual.

“É uma notícia boa, pois energia elétrica é um dos itens que
mais pesa na inflação. É um alívio, mas não suficiente para tirar
a inflação da trajetória de alta
que vem sendo observada nos
últimos meses.” Agostini destaca
que outros componentes podem
fazer com que os preços desacelerem em maio, como o valor
do dólar e uma possível redução
no preço do petróleo.

Sicoob Credicapital apresenta balanço em reunião preparatória presencial em SP

Evento foi o primeiro encontro para prestação de contas da cooperativa na capital paulista
Foi com um misto de gratidão e
reconhecimento pelo excelente
resultado obtido em 2021 que o
presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicapital,
Guido Bresolin Junior, abriu a primeira reunião preparatória para
a Assembleia Geral Ordinária da
cooperativa.
O evento aconteceu no último
dia 29 de março, no Espaço
Sociocultural - Teatro do Centro
de Integração Empresa-Escola
(CIEE), em São Paulo e reuniu
aproximadamente 150 pessoas, entre conselheiros, diretores,
cooperados da capital e de toda
região metropolitana, além de
convidados.
Novidade desde a chegada do
Sicoob Credicapital ao estado,
na reunião foram apresentadas
as principais realizações de
2021, além do plano de ação
previsto para a atuação da cooperativa em território paulista ao
longo de 2022.
Ao falar sobre o balanço do
exercício anterior e os resultados alcançados, o presidente
reforçou que 2021 foi o melhor
ano da história da cooperativa,
com todas as metas superadas.
“Nesta prestação de contas em
São Paulo estamos marcando
a expansão da cooperativa com
números exponenciais e um
crescimento acima do sistema
financeiro. Nosso maior desafio
é levar o cooperativismo ao meio
urbano, provar que a metodologia utilizada em cidades menores
pode dar certo no maior centro
financeiro do país. Então, em
2021, esperamos repetir esse
crescimento”, comentou.
Participante do evento, o cooperado Luís Spadotto, sócio-proprietário da Sobcontrole

Fazenda, comentou a respeito
da importância das linhas de
crédito oferecidas pelo Sicoob.
“Depois que eu conheci o sistema cooperativo, migrei toda
minha atividade financeira. Os
recursos que o Sicoob traz para
a empresa alavancam os nossos
negócios e como sócio da cooperativa, isso gera ganhos para
todos”, pontuou.
Para o diretor-superintendente,
Valdir Pacini, a oportunidade de
fazer esse encontro presencial
possibilitou uma maior aproximação com os cooperados de São
Paulo. “É uma satisfação poder
compartilhar os números do Sicoob com os cooperados, que
são os donos e a razão de existir
da cooperativa. Esperamos que
nos próximos anos o número de
participantes aumente”.
Palestra
A programação da reunião preparatória do Sicoob Credicapital
em São Paulo teve ainda uma
palestra com o diretor comercial
e de canais do Sicoob, Francisco
Silvio Reposse Junior, que falou
sobre a relevância do cooperativismo financeiro e o crescimento
do sistema desde a sua fundação.
“Estou na cooperativa há 33
anos e durante este período pude
acompanhar o crescimento deste
modelo de negócio que privilegia
o associado. Estar em São Paulo
é a consolidação da cooperativa
e a expectativa é dobrar o número de associados muito em
breve”, destacou.
Sicoob Credicapital
O Sicoob Credicapital é uma
cooperativa cascavelense com
21 anos de histórias e grandes

resultados. Em 2021, ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão de
ativos administrados, com um
crescimento de 50% em oferta
de crédito, 34% em captação e
22% em número de associados,

chegando aos 50 mil cooperados
no início deste ano. Atualmente,
a cooperativa se faz presente
em 19 municípios do Paraná, Rio
Grande do Sul e São Paulo.
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Guararema libera 4ª dose da vacina contra a Covid-19
e contra a gripe para pessoas a partir de 60 anos

Trabalhadores da Saúde também fazem parte do novo público-alvo da campanha contra a gripe
A Secretaria Municipal de Saúde
de Guararema deu início no dia
04/04, à aplicação da 4ª dose da
vacina contra a Covid-19 e contra o vírus Influenza (gripe) em
moradores a partir de 60 anos.
Os trabalhadores da Saúde
também fazem parte do novo
público-alvo da campanha contra a gripe.
A nova etapa das campanhas
ocorre na Unidade de Vacinação
do Nogueira, das 9 às 18 horas, e
nas Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) do Jardim Dulce e Lambari, das 9 às 15 horas.
Neste ano, está disponível a possibilidade da imunização simultânea contra as duas doenças:
a Covid-19 e a gripe, no mesmo
dia. Caso o munícipe seja público alvo das duas campanhas
de vacinação, ele poderá receber a proteção contra as duas
doenças.
“Em Guararema, aderimos à
imunização simultânea com o
intuito de ampliar a cobertura vacinal dessas duas campanhas de
grande importância. Por isso, é
fundamental que o novo público-alvo compareça nos pontos
de vacinação e garanta as duas
doses de proteção”, aponta a
secretária municipal de Saúde,

Adriana Martins.
A vacinação contra a Covid-19
com a 4ª dose está disponível
para os idosos que tomaram a 3ª
dose há mais de quatro meses.
Para receber as vacinas, basta comparecer nas unidades
disponíveis com documento de
identificação, comprovante de
endereço e comprovante de vacinação contra a Covid-19.
Importante reforçar que a possibilidade de vacinação simultânea
consta no Documento Técnico
da 24ª Campanha de Vacinação
Contra a Influenza, elaborado
pela Secretaria Estadual da
Saúde.

Fotos: Vitória Mikaelli

Vacinação contra Sarampo
Dando início à Campanha Nacional de Vacinação Contra o
Sarampo, a Secretaria Municipal
de Saúde liberou também nesta
segunda-feira (04) a imunização
para profissionais da Saúde de
Guararema.
A vacinação ocorre das 7 às
16 horas, em três unidades de
Saúde: Na UBS do Jardim Dulce, UBS Lambari e Cesap. Para
receber a vacina é necessário
comparecer no local de vacinação munido de documento e ser
profissional da Saúde que atue
em Guararema.

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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Colunista Social

SILENE

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

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

Flávia Rosa (06/04)

Sandro Bernardes (04/04)

Jucileia Santos (08/04)

Jeh Castro (08/04)

Leandra Mello (08/04)

Jussara Prado (09/04)
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OLIVEIRA

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

Cátia Regina Feitoza (09/04)

Felipe Gaspar (10/04)

Edgar Ramiro (12/04)

Tamara Castrezana (15/04)

José Aguinaldo Cardozo Júnior (15/04)

Carol Siqueira, futura mamãe (16/04)
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

A invenção da geladeira
A primeira GELADEIRA para uso doméstico
surgiu nos Estados Unidos, em 1913, com
o nome Domelre, acrônimo de Domestic
Electric Refrigerator. No entanto, para
finalidade INDUSTRIAL, ela já existia
desde 1856, quando uma fábrica de CERVEJA australiana contratou um ENGENHEIRO para desenvolver um sistema de
compressão de VAPOR para baixar a temperatura, TÉCNICA já utilizada pela indústria
de CARNES nos Estados Unidos. Em 1876,
o engenheiro alemão Carl von Linde aperfeiçoou o processo de manter o AMBIENTE
em baixa temperatura para CONSERVAÇÃO de alimentos e, já em 1920, mais
de 200 EMPRESAS fabricavam diferentes
MODELOS e novas tecnologias. No Brasil, a
PRIMEIRA geladeira foi
fabricada em 1947, na
cidade de Brusque, em
Santa Catarina, e era
movida a QUEROSENE.
Em 1950, surgiu a
Consul, primeira FÁBRICA de refrigeradores do país. De lá para
cá, o PRODUTO foi ganhando novas variedades e FUNÇÕES, em
diferentes tamanhos
e formatos, para uso
tanto DOMÉSTICO
quanto comercial e
industrial.
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Manobra
típica do
integrante
da Esquadrilha da
Fumaça
Lima (?),
ator

Luiz (?),
jornalista
esportivo
(TV)
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Solução

Minha,
em inglês
Gafe
(pop.)

Pontaria,
em inglês
Depois;
a seguir

Cantora
de "Chandelier"
Tipo de
manga de
blusa com
aparência
"inflada"

Bastão
rombudo
usado como arma

Mesorregião de
Arapiraca
(NE)

Marca dos estudos
científicos de
Leonardo da Vinci
Neste lugar

Alvo de
repressão
das DREs
(BR)

Morada
do senhor
feudal
(Hist.)

Perceba
Os médicos
de linha
tradicional

Álgebra
(abrev.)
Ou, em
inglês

(?) de
Aquário,
período
astrológico

Paul Newman, ator
Fruto do
mamoeiro

Sala
(abrev.)
Cartunista
que exalta
a beleza
da carioca
Tecla que
abre um
um link
(Inform.)

Cadeia, em inglês
"(?) Getúlio",
romance de João
Ubaldo Ribeiro

ILUSTRAÇÃO: ULISSES

© Revistas COQUETEL

(?)
Área de interesse do andrologista
Kingsley,
Têm nos desenhos
ator
de
animados sua atra- Muito boa
"Gandhi"
ção principal (TV)

BANCO

Variedade
de vinho
Pronome
feminino

Em posição
superior
Multidão
(pop.)
Seno
(símbolo)

Diz-se da
neve no
topo do
Kilimanjaro

Egberto
Gismonti,
músico
brasileiro

(?) Mandino, escritor de
autoajuda

30

Solução
D
C I A
A L G
E R
O T E
R A S
N T
RE T E
A I A
S L
I M A
O G
S
O
E R NA
N T O

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

www.coquetel.com.br
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N
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A
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E R
N
L
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© Revistas COQUETEL
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J A I
S

CAÇA-PALAVRA

2/or. 3/aim — sia. 4/jail — mine. 5/ceará. 12/diletantismo.

www.coquetel.com.br
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E N G E NH E I R O

22 anos de tradição
C a l - Fe r r o A r e i a - Pe d r a - C i m e n t o
Fo n e s : ( 1 1 ) 4 6 9 3 4 6 2 7
Cel: (11) 99970 9843
Bair ro Nogueira - Guararema /SP
e-mail:criscaipira7@gmail.com

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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Resumos dos capítulos das novelas de 11 a 16/04/2022
consola Irma. Jove joga
pôquer com Antero. José
Leôncio e Filó namoram.
Antero tem um mal súbito
e Joventino se apavora.
Globo - 21 H

Segunda – 11/04
No Pantanal, Irma ameaça Filó quando descobre
sobre Tadeu. José Leôncio
se surpreende ao ver sua
cunhada. Filó discute com
José Leôncio por causa
de Irma. Irma conta a José
Leôncio que Jove acha que
ele está morto. Irma seduz
José Leôncio. Mariana se
enfurece ao saber que
Irma foi para o Pantanal.
A irmã de Madeleine vai
embora do Pantanal. Madeleine cobra uma explicação da irmã. Jove se
alegra com as histórias
sobre José Leôncio. Antero

Segunda – 11/04

Flávia/Guilherme avisa a
Guilherme/Flávia que falará com Roni. Neném/Paula
explica para Paula/Neném
como agir na reunião com
Carmem. Osvaldo leva Neném/Paula para se apresentar ao Flamengo. Rose
estranha o comportamento
de Paula/Neném. Flávia/
Guilherme proíbe Roni de
colocar máquinas caça-níqueis na padaria de Juca.

Terça 12/04
Mariana sofre com a
morte de Antero. Joventino
questiona Irma sobre a
mentira que seu avô disse
que a família contou para
ele. Passam-se vinte anos.
José Leôncio contrata Tibério para comandar os
peões. Lúcio tenta convencer Muda a esquecer sua
vingança contra Gil e Maria. Madeleine culpa Irma
por ser má influência para
Joventino. Lúcio desiste
de ajudar com a vingança
de Muda. Tadeu reclama
de não ter sido escolhido
para administrar a fazenda. Maria Marruá encontra
Muda perdida em frente a

Celina acompanha Guilherme/Flávia na conversa
com Juca e Teca chama
sua atenção. Daniel decide fazer uma despedida de
solteiro para o filho. Cora
ameaça Flávia/Guilherme.
Neném/Paula impede que
Roni fale com Tina.
terça 12/04
Roni observa Neném/Paula
com Tina. Flávia/Guilherme toma a faca de Cora
e ameaça a vilã. Carmem
questiona Paula/Neném
sobre as mudanças em
seu comportamento. Guilherme/Flávia é irônico ao
falar com Paula/Neném sobre Rose. Neném/Paula é
agarrado por fãs durante
o treino. Celina arma com

Terça 12/04

Globo- 18H20

Segunda 11/04
Tenório celebra uma
missa em homenagem a
Fonseca e aos soldados
que se foram na guerra.
Abílio teme pela vida de
Bento. Davi devolve o
colar de Augusta. Olívia
confessa seu amor por
Tenório. Gaspar procura
Rafael, e se surpreende
ao ver que é Davi. Benê
e Fátima confortam Olívia.
Davi conta sua história
para Gaspar, que promete
afastar Joaquim do ex-colega de cela. Davi revela
a Augusta que Joaquim
mandou matá-lo. Joaquim
afirma a Eugênio e Úrsula
que irá ao jantar na casa
de Violeta. Davi provoca
uma crise em Matias.
Joaquim se choca ao ver
que Rafael continua vivo.

Joaquim deixa o jantar
de Violeta. Emília aposta
no cassino para comprar
a bicicleta que Jojô pediu.
Enrico conhece Emília.
Úrsula vê quando Eugênio e Violeta se beijam.
Gaspar ameaça Joaquim
para nunca mais atentar
contra Rafael. Arminda
se encanta com Inácio e
Santa incentiva a neta a
se envolver com o rapaz.
Úrsula se desespera ao
chegar em casa e ver
Joaquim ferido. Joaquim
conta a Úrsula que foi
atacado por Gaspar. Violeta confessa a Heloísa
seu amor por Eugênio.
Joaquim finge apoiar o
novo romance de Isadora,
mas insinua que ninguém
sabe sobre o passado
de Rafael. Úrsula intriga
Matias contra Eugênio
e Violeta. Isadora pede
para conhecer alguém do
passado de Rafael.

sua tapera.
Quarta 13/04

Quinta 14/04

Sexta 15/04

para fazer o serviço.
Sábado 16/04

Muda finge não falar e
Juma pede para que a mãe
não atire nela. José Leôncio avisa a Tibério para se
manter afastado de Maria
Marruá. Lúcio decide ficar
no Pantanal por causa de
Muda. Maria Marruá flagra
Muda tentando pegar sua
espingarda. Madeleine
leva Joventino a um terapeuta e ele estranha o
comportamento da mãe.
Maria Marruá some e Juma
desconfia de Muda. Lúcio
luta contra a onça Marruá.
Tibério e Tadeu encontram
o jagunço quase morto na
beira do rio. Madeleine
convida Gustavo para jantar. Mariana flagra Nayara
e Joventino juntos. Juma
enterra a mãe. Joventino
encontra cartas de José
Leôncio no quarto de Irma.

Irma tenta se explicar
para Joventino e incentiva
o rapaz a escrever para o
pai. Tibério e Tadeu desconfiam da história de
Lúcio. Madeleine descobre
que Joventino escreveu
para o pai. Juma ouve
uma onça perto da casa
e acredita ser sua mãe.
Lúcio aparece na casa
de Juma e Muda manda
ele ir embora. Madeleine
confronta Joventino. Guta
chega à casa de Tenório
e tem um embate com
Alcides. Tibério questiona
Lúcio, que fica intimidado.
O jagunço ameaça Muda
para matar Juma. Guta
enfrenta Tenório. Juma
sofre com a perda da mãe
e Muda a consola. Ari leva
a carta de Joventino para
José Leôncio. O Velho do
Rio aparece para Lúcio.

Lúcio morre. José Leôncio visita a fazenda de
Tenório. Alcides corre pelos campos atrás de Guta.
José Leôncio se emociona
com a carta de Joventino
e Tadeu não consegue esconder o ciúme. Joventino
acerta os detalhes de sua
ida para o Pantanal. José
Leôncio decide fazer uma
festa para receber o filho.
Mariana teme ficar sem
o dinheiro que recebe do
genro e Irma fala com o
sobrinho. Tibério vai à casa
de Maria Marruá e descobre que ela foi assassinada. José Leôncio manda
limparem a sela que era de
seu pai e Tadeu se oferece

José Leôncio conta
histórias sobre o seu pai
em volta da fogueira. Levi
tenta intrigar Tadeu com o
irmão. Joventino chama
Irma para ir com ele para
o Pantanal. José Leôncio
avisa a Filó que não quer
que o filho saiba que tem
um irmão. Guta decide sair
e Alcides se prepara para ir
com ela. Tenório pensa em
juntar a filha com Joventino. Tadeu leva Joventino
para a fazenda. Juma se
assusta ao ver o avião.
Joventino e Zé Leôncio se
abraçam emocionados.
Madeleine se lamenta com
Gustavo. Joventino e José
Leôncio começam a perceber suas diferenças.

Teca para atrapalhar o
casamento do filho. Juca
e Odete chegam para o
jantar na mansão de Guilherme. Paula/Neném repreende Neném/Paula por
deixar as fãs o agarrarem.

a Morte na igreja.

Flávia no Bar do Karaokê.
Um homem bate no carro
de Rose e Paula/Neném a
defende.

Neném chama Rose para
morar com ela.

Quarta 13/04
Marcelo mostra a foto de
Neném/Paula rodeado de
fãs para Rose. Paula/Neném se irrita quando Rose
afirma que não ficou com
ciúmes de Neném. Odete relembra de conversa
que teve com Eliete. Paula/
Neném é escolhida como
convidada de honra de um
grande evento da indústria
mundial de cosméticos e
C a r m e m s e e n f u r e c e.
Guilherme e Flávia veem

Quarta13/04
Davi liga para Romana. Felicidade volta para
casa e Onofre descarta
suas bebidas alcoólicas.
Bento adoece e Lorenzo
toma seu lugar no voo
com Marcos. Arminda
comenta sobre Inácio com
Isadora, que afirma que a
amiga e o garçom estão
apaixonados. Matias proíbe Violeta de trabalhar
e convoca a polícia para
garantir seu direito. Giovanna tem um mau pressentimento. Marcos avisa
que o avião foi atingido
e Bento perde o contato
com o piloto. Por um passe de mágica, Rafael consegue uma autorização
de Matias para Violeta trabalhar. Eugênio e Violeta
discutem. Mariana segue
Santa e descobre seu
segredo. Com a ajuda de
Úrsula, Joaquim decide ir
a São Paulo vasculhar o
passado de Rafael.

Quinta 14/04
P a u l a / N e n é m c o nv i d a
Rose para ir a um coquetel
e Carmem fica enciumada. Neném/Paula foge do
treino com a ajuda de Guilherme/Flávia. Cora descobre que a padaria está
no nome de Flávia/Guilherme e tem uma ideia para
se vingar de Pink. Teca
descobre o local da despedida de solteiro e avisa
a Celina. Paula/Neném se
encanta ao ver Rose com
as crianças na clínica. Tigrão flagra Tina e Gabriel
se beijando. Edson volta a
morar na casa de Nedda e
Osvaldo fica furioso. Teca
se insinua para Guilherme/

Quinta 14/04
Violeta decide se
afastar de Eugênio. Após
saltar de paraquedas, Lorenzo se esconde em dos
inimigos em uma mata.
Joaquim conhece Shirley,
que lhe conta sobre Rafael. Matias briga com Violeta e Heloísa ajuda a irmã.
Joaquim tenta conquistar
Margô e Iolanda. Violeta
procura Eugênio e os dois
se amam. Davi apresenta
Romana a Isadora. Matias
tem uma crise e Leônidas
o conforta, sob os olhares
de Heloísa. Romana se
surpreende com a semelhança entre Isadora
e Elisa. Iolanda revela
a Joaquim que Rafael
não assumiu seu compromisso com ela. Mariana chantageia Santa.
Interessadas no dinheiro,
Margô convence Iolanda a
se aproximar de Joaquim.

Sexta 15/04
Paula/Neném e Rose discutem com o motorista
do carro. Neném/Paula
vê Teca se insinuar para
Guilherme/Flávia. Flávia/
Guilherme tenta conversar
com Celina. Paula/Neném
leva Rose para sua casa.
Roni, Cora e seus capangas invadem a padaria
de Juca. Celina finge se
diver tir com Flávia/Guilherme e Deusa. Carmem
discute com Gabriel. Joana e Marcelo se amam.
Cora denuncia a padaria
de Juca à polícia. Paula/

Sexta 15/04
Bento afirma a Padilha
que irá atrás de Lorenzo e
pede ajuda a Silvana. Inácio e Arminda se beijam.
Arminda desconfia das
atitudes de Mariana com
Santa. Iolanda se irrita
com Joaquim. Arminda
arma contra Mariana para
ajudar Santa. No cassino,
Enrico se une a Emília nas
apostas contra Heitor e
Gilberto. Joaquim sonda
Reinaldo sobre Rafael e
descobre que o rival pode
ser pai de Toninho. Margô
desconfia do interesse
de Joaquim sobre Rafael. Enrico beija Emília.
Santa conta sobre Enrico para Arminda. Violeta
se esconde de Úrsula,
mas perde seu broche no
quarto de Eugênio. Emília
pede segredo a Giovanna
sobre o jogo. Joaquim
chega ao orfanato em
que o verdadeiro Rafael
cresceu.

Sábado 16/04
Guilherme/Flávia se sente mal e é amparado por
Teca. Ingrid avisa a Neném/Paula da presença de
Rose em sua casa. Neném/
Paula beija Paula/Neném
na frente de Rose. Paula/
Neném tenta convencer
Rose do amor de Neném.
Torres e Prado encontram
as máquinas caça-níqueis
na padaria de Juca. Carmem ouve Paula/Neném e
Neném/Paula conversando
e fica espantada. Chega o
dia do casamento de Guilherme/Flávia e Flávia /
Guilherme.

Sábado 16/04
Joaquim inventa uma
história para a diretora do
orfanato. Violeta confessa
seu sentimento de culpa a
Heloísa. Úrsula reconhece o broche de Violeta
embaixo da cama de Eugênio. Joaquim pensa em
um plano contra Rafael.
Santa promete comprar
uma rádio para Enrico e
apresentá-lo a sua família.
Lorenzo é ajudado por um
lavrador italiano. Para procurar por Lorenzo, Silvana
disfarça Bento como um
padre franciscano. Matias
melhora com o tratamento
de Leônidas. Joaquim faz
uma proposta a Iolanda e
Margô. Matias reconhece
Romana, e Augusta salva
Davi. Isadora não gosta
de saber que Rafael já
teve um grande amor. Úrsula aconselha Joaquim
sobre como ganhar a
confiança de Iolanda.

10

Jornal Gazeta de Guararema, 09 de Abril de 2022

Câmeras do CSI flagram onça-parda
atravessando acesso para Guararema
Centro de Segurança Integrada flagrou a passagem do animal por volta de uma hora da madrugada do dia 07/04
Por: Darwin Valente O Diario de Mogi

Faltavam dez minutos para uma
hora da madrugada do dia 07/04,
quando os operadores do Centro
de Segurança Integrada (CSI) de
Guararema foram surpreendidos
por uma imagem pouco comum,
captada por uma das câmeras
localizadas num dos acessos à
cidade. Em lugar de carros roubados ou assaltantes em fuga,
como acontece constantemente, eles puderam acompanhar a
passagem de uma onça-parda,
atravessando, de um lado para
outro, a rua João Barbosa de
Oliveira, alguns metros adiante
do portal de entrada de Guararema para quem chega de São
Paulo ou do Vale do Paraíba,
pela rodovia Henrique Eroles, a
SP-66, também conhecida como
Mogi-Guararema.
O animal surge no vídeo vindo
de um local situado próximo ao
rio Paraíba, onde no passado
eram realizadas as festas de
peão da cidade, na altura do
chamado Morro Branco, parte
do bairro Freguesia da Escada.
Calmamente, ela atravessa uma
das pistas, passa pelo canteiro
central, atinge a outra pista e,
depois, mostra sua agilidade ao
subir, com três saltos, um barranco gramado, desaparecendo na
escuridão da madrugada e deixando para trás, extasiados, os
operadores que acompanharam
toda aquela cena pelas câmeras
de vigilância de Guararema
Foi o acontecimento da noite.
E logo que o dia amanheceu, o
secretário de Segurança de Guararema, Edson Roberto Pinto de
Moraes, ao tomar conhecimento
do vídeo, tratou de encaminhá-lo
para dois ambientalistas da região para que tomassem conhe-

cimento da existência do animal
naquele ponto. O secretário se
preocupava com a divulgação
em massa para evitar um possível pânico entre os moradores
da cidade ou até mesmo a ação
predatória de algum caçador que
saísse a campo para dar fim ao
animal. No início da tarde, no entanto, o vídeo já viralizava nas
redes sociais, como uma atração
inédita para a região.
“ Esse bicho tem uma grande
área de circulação, podendo
chegar a um raio de 100 km².
Não duvido que seja a mesma
onça que circulou por Mogi, na
região do mosteiro e na serra
do Itapeti”, afirma o veterinário
e especialista em animais desse
tipo, Jeferson Leite.
Na opinião do secretário Edson
de Moraes, o fato de a onça estar
circulando pelas proximidades do
rio Paraíba se deve ao fato de
aquela ser uma região rica em
animais como capivaras e ratões
do banhado, que lhes servem de
alimento. Segundo ele, “chamou
atenção a passagem da onça por
uma via normalmente movimentada, por ser um dos acessos à
região central da cidade. Minutos após a passagem do animal,
carros voltaram a circular por ali,
conforme mostram as câmeras”.
O secretário garante que, na cidade, “todos ficaram maravilhados,
principalmente por saber que a
nossa região ainda preserva um
animal como esse. Isso também
é um sinal de nosso ecossistema
está funcionando bem”.
A autoridade também alerta que
não há motivo para pânico, pois
animais como aquele não costumam se dirigir para a região
central, mais urbanizada e de
movimento mais intenso, principalmente de automóveis. “O

Foto: CSI
instinto da onça é mais de fugir
das pessoas que de atacá-las”,
completa ele.
Além do mais, completa ele, “alimento não falta, pois a região
próxima do rio é rica em animais
da fauna que podem servir como
comida para a onça”.
Edson de Moraes, porém, aproveita para fazer um alerta. Com a
proximidade dos meses de maio
até julho, com o período de seca,
costumam ocorrer grandes queimadas em áreas de mata da região, o que força os animais a virem procurar abrigo ou alimentos
nas cidades. Ele revela que tem
sido comuns, nessas épocas,
as pessoas encontrarem cobras
e outros bichos nos quintais de
suas casas, conforme atestam

os chamados para o Corpo de
Bombeiros de Guararema.
O secretário pede que as pessoas atentem para evitar queimadas que podem atingir o habitat
natural da onça e outros animais
semelhantes comprovadamente
existentes nas matas próximas
de Guararema, como é o caso do
lobo guará, por exemplo.
Classificando como “maravilhosa” a presença da onça parda
nas matas da cidade, o secretário insiste em afirmar que o vídeo
com a onça é uma demonstração de que existe um ecossistema equilibrado e que, por isso
mesmo, é preciso manter viva a
consciência ecológica de preservar o meio ambiente para que
tais animais possam continuar

sobrevivendo e se reproduzindo.
Quem é ela
A onça-parda ou puma é também
conhecida no Brasil como suçuarana ou leão-baio. Trata-se de
um animal carnívoro da família
dos felídeos , nativa da América.
Foi originalmente classificada no
gênero felis, mas estudos genéticos recentes demonstram
uma evolução da espécie em
uma linhagem próxima à chita
e ao gato-mourisco.
Com o nome científico de Puma
concolor, a onça-parda chega
a uma altura de 60 a 90 centímetros, alcançando o ombro
de uma pessoa adulta, chega a
correr até 80 km por hora e tem
uma expectativa de vida entre 8
e 13 anos, desde que solta na

natureza. A onça-parda chega a
alcançar um comprimento de 2,4
metros (macho, adulto) e 2 metros (fêmea adulta) e pesa entre
53 a 100 kg (macho adulto) e 29
a 64 kg (fêmea adulta). Chega a
ocupar um território de até 100
km², como citou o veterinário
Jeferson Leite.
Na internet existem muitas informações sobre a espécie e detalhes sobre o seu comportamento.
Um biólogo afirma que essas onças não costumam atacar seres
humanos, mas são curiosas.
“Quando ela encontra alguém,
geralmente é por acidente. O
melhor é você ficar onde está
e deixar que ela siga o caminho
dela. Esses encontros são muito
rápidos”, disse.

Fiocruz mostra importância da dose de reforço para combater covid-19

Vacina aumenta proteção contra as variantes Delta e Ômicron
Por Mariana Tokarnia – Repórter da Agência Brasil - Rio de Janeiro
A dose de reforço da vacina contra a covid-19 aumenta a proteção contra a infecção causada
pelo vírus e ajuda também na
proteção contra as variantes Delta e Ômicron, segundo pesquisa
conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Minas, divulgada hoje (8). O estudo mostra
que a vacinação é importante
mesmo para quem já teve covid, pois confere uma imunidade
superior àquela gerada apenas
pela doença.
Durante um ano, pesquisadores
acompanharam 1.587 pessoas
para observar como reagiam a
vacina. O estudo teve como foco
pessoas que tomaram a primeira
e a segunda dose de CoronaVac
e a terceira, ou dose de reforço,
da Pfizer.
O estudo mostrou que seis meses após a aplicação da segunda
dose, o nível de anticorpos presentes no organismo cai. Mas,
com a dose de reforço, a proteção é restabelecida. As análises

mostraram que a chamada taxa
de soropositividade passou de
98%, após 30 e 60 dias da aplicação da vacina, para 69%, no
período que compreendeu entre
91 e 180 dias após a vacinação.
Com a aplicação do reforço da
Pfizer, esses índices foram restabelecidos, chegando a 100%
de soropositividade, 15 dias após
a aplicação.
No caso da variante Ômicron,
o estudo mostrou que, 30 dias
após a segunda dose, a CoronaVac gerou anticorpos neutralizantes em apenas 17% dos
indivíduos analisados. Essa
porcentagem caiu para 10% 60
dias após a segunda dose. Com
a dose de reforço da Pfizer, no
entanto, o número de amostras
que apresentaram anticorpos
neutralizantes contra a Õmicron
subiu para 77% dos indivíduos
analisados. Já para a variante
Delta, as duas doses de CoronaVac foram efetivas contra esta
variante e a proteção aumentou

com a dose de reforço.
Segundo a coordenadora da
pesquisa, Rafaella Fortini, os
dados são claros e mostram a
importância da resposta gerada
pela CoronaVac e como esta resposta imune se torna ainda mais
forte e robusta quando a dose de
reforço da Pfizer é introduzida.
Redução de casos
O estudo também mostrou uma
redução de casos de covid-19
entre os indivíduos vacinados.
Antes da vacinação, dentre os
1.587 participantes, um total de
247, ou seja, 15,6%, havia testado positivo e, desse montante,
136, ou 8,6%, foram diagnosticados com covid-19 longa. Depois da vacinação, apenas 75
(4,7%) testaram positivo, dentre
os quais somente 5 (0,3%) tiveram covid-19 longa.
Os participantes que tiveram
covid-19 antes de se vacinarem
tiveram índices de anticorpos superiores após tomarem a vacina,
o que, segundo o estudo, mostra
a importância da vacinação mesmo entre aqueles que já tiveram

a doença.
Em relação aos efeitos adversos, 325 pessoas tiveram alguma reação após a aplicação da
CoronaVac e 391, da Pfizer. A
reação mais comum foi dor de
cabeça e dor no local da injeção.
Diarreia, corrimento nasal, febre,
mialgia e prostração também foram relatados.
De acordo com Rafaella, todos
os participantes se recuperaram e nenhum evento adverso
grave foi registrado. “Assim,
reforçamos a segurança e a
efetividade dessa combinação
de duas doses de CoronaVac e
uma dose de reforço com vacina
da Pfizer, com a manutenção de
uma resposta imune de anticorpos e de células efetiva contra
o Sars-CoV-2. Vacinas que são
importantes de serem mantidas
pelo Programa Nacional de Imunizações”, diz.
A pesquisa foi feita com trabalhadores do Hospital da Baleia e
Hospital Metropolitano Dr. Célio
de Castro, ambos em Belo Horizonte (MG). Os participantes ti-

nham idades entre 18 e 90 anos,
sendo a média de 39 anos. A
maioria, 76,1%, eram mulheres,

e 28,8% relataram ter alguma
comorbidade, como hipertensão,
obesidade, asma e diabetes.
Edição: Valéria Aguiar
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Fundo Social de Guararema realiza bazar
de Páscoa com itens feitos por alunos do SESI
Evento ocorre na sede do Fundo Social e valor arrecadado no bazar será revertido ao Fundo Social

O Fundo Social de Solidariedade de Guararema realizou
nesta quinta-feira (07) o Bazar de Páscoa, com peças
produzidas pelos alunos dos
cursos de Objetos Decorativos e Peças de Costura, que
ocorreram em fevereiro em
parceria com o SESI.
O evento ocorreu na sede do
Fundo Social de Solidariedade de Guararema (Rua Dona
Laurinda, 193, no Centro), das
12 às 18 horas.
“O intuito do bazar é fomentar as futuras ações do Fundo
Social com o valor arrecadado”, explica a presidente do
Fundo Social de Solidariedade, Carmen Rosana.
Além disso, outros cursos do
Fundo Social vêm fazendo sucesso no município, como o
de Brigadeiro Gourmet, o de
Técnicas para Confeitaria de
Produções sem Glúten e sem
Lactose, dentre outros.
“Nossa missão aqui no Fundo
Social é ofertar oportunidades
para aqueles que mais precisam e a qualificação é um dos
melhores caminhos a serem
seguidos neste sentido”, diz
Carmem Rosana. “Por isso
estamos sempre buscando
ofertar cursos para nossa
população, para que tenham
opor tunidades cada vez
melhores em suas vidas”,
completa.

fotos:Tiago Morais

Biblioteca pública de Guararema é selecionada
para sediar o Programa Viagem Literária
Programa visa promover intervenções literárias gratuitas que despertem práticas leitoras, disseminem o gosto pela leitura e incentivem a produção literária brasileira
A Biblioteca Municipal Professora Zilda Leonor Lopes,
situada no espaço da Estação
Literária Professora Maria de
Lourdes Évora Camargo, foi
contemplada para sediar o
“Programa Viagem Literária”,
em 2022.
Em parceria com bibliotecas
paulistas o programa visa promover intervenções literárias
gratuitas que despertem práticas leitoras, disseminem o
gosto pela leitura e incentivem
a produção literária brasileira.
As bibliotecas públicas serão
apoiadas a desenvolverem
programação cultural local vibrante e rica em conteúdo, aumentando assim a visibilidade e atraindo novos públicos
para usufruir dos programas

e serviços especializados e
gratuitos. O objetivo principal
é fortalecer vínculos entre públicos, bibliotecas, contadores
de histórias, escritores, livros
e literatura.
“Fomos contemplados devido ao excelente trabalho que
desempenhamos na Estação
Literária Professora Maria de
Lourdes Évora Camargo”, explica o secretário municipal
de Cultura e Turismo, Mateus Sartori. “Ficamos muito
contentes com o programa
vir para Guararema. Temos
certeza que vamos estreitar
o laço entre comunidade e
população”, completa.
Em breve, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
irá divulgar a programação

completa do Programa da
Viagem Literária.
Programa Viagem Literária
O Viagem Literária é um programa de estímulo à leitura da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de
São Paulo, em parceria com
a Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura.
Desde o início do programa,
em 2008 foram percorridos
224 municípios paulistas, com
220 convidados que dialogaram com mais de 345 mil
pessoas. Foram bate-papos,
oficinas, rodas de histórias e
outros eventos que fizeram
conhecimento e afeto circularem no território estadual.

Foto: arquivo PMG
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1ª ETAPA DA
VACINAÇÃO CONTRA A

GRIPE
(VÍRUS INFLUENZA)

APENAS PARA IDOSOS
DE 80 ANOS OU MAIS

COMEÇA NESTE DOMINGO, 27 DE ABRIL
ATENÇÃO PARA OS LOCAIS E HORÁRIOS DE APLICAÇÃO:

UNIDADE NOGUEIRA
DATA:

27/04
DATA:

28/04
a 01/05

IMPORTANTE!

HORÁRIO:

CESAP, UBSs JD. DULCE E LAMBARI
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
DATA:

HORÁRIO:

9 ÀS 12 HORAS

28/04
a 01/05

HORÁRIO:

NÃO É PRECISO AGENDAMENTO

9 ÀS 18 HORAS

9 ÀS 15 HORAS

Leve comprovante de residência;
Se possível, leve comprovante de vacinação contra a Covid-19;
É obrigatório o uso de máscara nas unidades de Saúde;
Não é mais preciso aguardar o intervalo de 15 dias para tomar a
vacina da gripe e da Covid-19.

Saúde

