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Rede Municipal de Guararema anuncia volta
às aulas presenciais para 18 de janeiro
O retorno presencial das atividades escolares será facultativa, gradual e em período parcial, conforme rigorosos protocolos sanitários
As aulas presenciais na rede
municipal de ensino de Guararema serão retomadas no
próximo dia 18. O anúncio do
retorno foi realizado nesta
sexta-feira (08/01) pela secretária de Educação, Clara
Assumpção Eroles Freire
Nunes, após aprovação do
Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19 e do Conselho Municipal de Educação.
A volta presencial das atividades escolares será facultativa, gradual e em período
parcial, conforme rigorosos
protocolos sanitários.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, a retomada das aulas
presenciais abrange alunos
matriculados na Pré-Escola e
no Ensino Fundamental (1º ao
5º ano). Na próxima semana,

entre os dias 15 e 11 de janeiro, a Pasta fará reuniões com
os pais ou responsáveis que
escolheram enviar seus filhos
para as escolas e entregará
a eles um guia com todas as
informações necessárias sobre o retorno. Já no caso do
Berçário e Maternal, as atividades e orientações pedagógicas permanecerão remotas.
“Esta decisão foi tomada pelo
prefeito, a partir da sugestão
da Secretaria de Educação e
aprovação do Comitê Administrativo Municipal COVID-19
e do Conselho Municipal de
Educação, ambos integrados
por representantes do Poder
Público e da Sociedade Civil
Organizada. O retorno será
gradual, planejado e seguro,
seguindo os protocolos sanitários. Tudo está em conformidade com as orientações

legais das demais Esferas de
Governo”, pontua Clara.

Fotos: Vitoria Mikaelli

Guararema é uma das primeiras cidades da região a anunciar o retorno presencial das
aulas nas escolas municipais.
Conforme consulta pública
realizada no final de 2020,
53% dos pais ou responsáveis pelos alunos autorizaram
o retorno às atividades presenciais nas escolas. Atualmente, a cidade conta com
aproximadamente quatro mil
alunos matriculados na rede
municipal.
De acordo com o plano apresentado pela Pasta, os alunos
de cada turma serão divididos
em grupos que frequentarão
as aulas em dias alternados
durante a semana.
Continua na página 05

Secretária de Educação, Clara Assumpção Eroles Freire Nunes

Prefeito Zé toma posse e inicia a reforma
administrativa e corta 31 cargos comissionados

Crise financeira faz prefeitura reduzir comissionados em função da entrega das obras do novo Hospital Minicipal
O Prefeito de Guararema
José Luiz Eroles Freire (Zé),
eleito com 8.954 votos, tomou posse na Prefeitura no
dia 1º de Janeiro de 2021, Vai
administrar Guararema com
uma população estimada em
30.136 habitantes. Uma de
suas primeiras medidas foi
anunciar a sua equipe de governo composta por 10 Secretários Municipais. A 1ª Dama
do Município e Presidente do
Fundo Social de Solidariedade
de Guararema (foto ao lado).
Carmem Rosana Pieruccetti,
com muita garra já colocou
em prática os seus projetos à
frente do Fundo Social.
O Prefeito Zé, cheio de ideias
e projetos, prometeu realizar
muito à frente da Prefeitura
Municipal de Guararema.
Iniciou seus trabalhos pela
reforma administrativa na
Prefeitura que já fez um corte
de 31 cargos comissionados.
Zé assume a Prefeitura com
um orçamento de 234 milhões,
em 2021, que representa uma

queda de quase 20% em relação ao orçamento de 2020.
Alem da crise economica provocada pelo Corona virus, a
cidade corre o risco de perder
os royalteis. Sua administra-

ção será focada em cima de
prioridades.
“Será avaliada a situação
atual e se é viável realizamos
outras reformulações”.
Continua na página 03

Carmem Rosana Pieruccetti - 1ª Dama do Município e
Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Guararema, com muitas ideias e projetos para Guararema

Prefeito Jose Luiz (Zé), em reunião extraordinária com os Secretários, para tratamento das pautas emergenciais como a vacinação contra a COVID19 - Coronavírus.
Guararema já está pronta para receber a vacina, com seringas e agulhas em estoque.
A volta às aulas também foi pauta da reunião e Guararema já se prepara para voltar
gradativamente às atividades e em breve teremos mais informações. Outro assunto
importante foi a reforma administrativo e o hospital municipal, que é fundamental para
a saúde da nossa cidade.
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >
ples e fáceis permitirão uma
retomada dos treinos muito
mais rápida e menos dolorida,
manterão o condicionamento
físico geral e a capacidade respiratória e ainda, como bônus,
será mais tranquilo manter o
controle da gordura corporal,
normalmente estimulada pelas aventuras gastronômicas
quase inevitáveis no fim de
ano. Não permita que tanto
o ambiente festivo e a mente
criem armadilhas inconscientes para atrapalhar um mínimo
de exercícios. Matou o terceiro

ARMADILHAS
DO FIM DE ANO

Época de festas, de reduzir o
ritmo em quase toda a rotina
diária e por consequência
desengajar-se dos exercícios
físicos. Muito cuidado, pois
deixar de treinar usando como
desculpa toda a mudança do
ritmo de vida do final de ano,
pode trazer um arrependimento enorme num futuro próximo
com o aumento acentuado do
peso corporal, aumento das
circunferências corporais e
redução drástica no condicionamento cardiorrespiratório.
Aquela conversa de “só uns
dias sem treinar”, pode causar
uma auto sabotagem onde as

armadilhas mentais levarão
a um sedentarismo perigoso
e bem difícil de lidar, com a
crença equivocada de que o
sedentarismo é momentâneo
e que a qualquer momento
que desejar o quadro será
revertido e a retomada será
do ponto onde parou de treinar. Ninguém é de ferro e não
é preciso treinar com a assiduidade e intensidade com
que se treina na academia
ou com um professor avulso,
mas uma caminhada acelerada pelo menos três vezes por
semana ou uma corrida leve
nesse período ajudarão muito

José Marcos - Educador Físico

dia seguido de exercícios, já
acenda o sinal amarelo, pois
é a sabotagem prevalecendo.
A zona de conforto sempre é
a mais quentinha e fofinha,
mas é a mais perigosa e dali
não cresce nada, não sai nada
de bom. A melhor estratégia
é manter e cumprir um planejamento mínimo. Gordura
corporal é balanço calórico.
Não tem conversa, não tem
frescura. Simples assim: se
você come mais do que consome fatalmente haverá um
armazenamento de energia
em forma de gordura. E não

adianta se entupir de chá disso e daquilo, shakes e tudo o
mais no dia 25 de dezembro à
noite e no dia 26 ou logo após
o réveillon. A conta chega se
não houver equilíbrio entre
receita e despesa. Evite esse
vai e vem. Festeje a vida com
seus familiares. Acho que não
tem nada melhor que isso.
Saboreie pratos diferentes.
Beba seu vinho, sua cerveja.
Celebre. Mas cuide-se em todos os aspectos. Muita saúde
para todos nesse Natal e no
Ano Novo!!

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

na manutenção da condição
cardio, mantendo a mente
ativa e direcionada à prática
sistemática de exercícios
físicos. Estes hábitos sim-

Rápidas >> Ficou na Lembrança
Há 1 ano...
Agradecimentos

Agradecemos aos comerciantes e empresários da cidade pelo
prestigio durante estes 10 anos que o Jornal Gazeta de Guararema
esteve semanalmente nas ruas, de casa em casa, levando informação
de qualidade e divulgando os comercios e indústrias do município.
Muito obrigado a todos. Neste ano de 2021, continuamos junto
divulgando o seu comércio ou indústria. Conte sempre conosco!
Telefone para contatos: (11) 97217-0673

Em prol de Guararema

Obrigado Adriano Leite, pelo o seu trabalho e parceria em prol
de Guararema . Estamos em novo ano e não poderia deixar
de prestar minha homenagem e, ao mesmo tempo, agradecer
o ex-prefeito de Guararema, Adriano Leite, que finalizou seu
mandato. Tive o privilégio de contar com o Adriano na minha
equipe quando fui prefeito da cidade. Ele também integrou o
secretariado do ex-prefeito Marcio Alvino e no seu segundo mandato foi um vice-prefeito atuante desempenhando as funções de
secretário de Assistência Social e Cidadania e depois de Saúde
com competência e gestão.
Ao assumir a Prefeitura fez um excelente trabalho. Finalizou
todas as obras em andamento, iniciou novos empreendimentos
e conquistas e deixará, ainda, mais obras que serão inauguradas
pelo novo prefeito José Luiz, o Zé. Seu trabalho permitiu a cidade
avanços em várias áreas. A população de Guararema reconhece
isso, tanto que ele termina sua gestão como prefeito com alto
índice de aprovação. Obrigado Adriano pela parceria de todos
esses anos. A população agradece pelo seu empenho, trabalho
e dedicação por todos nós! Deputado Estadual André do Prado

Dona Adolfina Francisca Rafael (in-memorian) anualmente, no mês de Dezembro, promovia um
almoço de Natal para as crianças da comunidade do Bairro do Nogueira. Esta bonita imagem acima
é do ano 2019. Dona Adolfina era uma guerreira e batalhadora muito querida pela comunidade e
deixou a sua história na cidade, que sempre será lembrada por todos nós. Ela tinha paixão pelas
crianças e se divertia rodeada por elas. Deixou muitas lembranças!

EXPEDIENTE
A Diretor Presidente: Joaquim da Silva Constantino. MTB: 0262239
e- mail: quingma@hotmail.com / e-mail: fotografoquinzinho@gmail.com
As colunas e artigos assinados pelos colaboradores não representam
necessariamente a opinião do Jornal Gazeta de Guararema; são inteiramente
de responsabilidade de seus autores. Fundação: 17 de Agosto de 2010Tiragem: 5mil exemplares - site: www.gazetadeguararema.com.br - Jornal Semanal
Distribuição gratuita nos municípios de Guararema e Santa Branca
Endereço: Rua 23 de Maio nº 337 - Guararema/SP - Telefones: (11) 4693-4771 (11) 4693- 5600 - (11) 4693- 4771 - Cel. (11) 97217- 0673

Carta Z Notícias Ltda

Advocacia Ubirajara Silveira
Desde 1958
Rua Quintino Bocaiúva, 231
7º andar - Centro
São Paulo- SP - 01004903

www.aus.com.br
contato@aus.com.br

Tel:(11) 3106-2042
(11) 3107-8468
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A reforma administrativa já começou

“Zé terá a equipe de governo composta por 10 Secretários Municipais.”
... continuação da 1ª página.
Sua administração sem duvida será focada em cima de
prioridades, será avaliado a
situação atual e se é viável
realizamos uma reformulação. e tudo que for benéfico
para a economia dos cofres
públicos, o bom andamento
dos trabalhos, e desburocratização e agilidade de alguns
serviços, e por fim e por fim os
resultados no dia a dia da po-

pulação, poderá ser aplicado.
Na qualidade de prefeito de
Guararema me comprometo trabalhar por Guararema,
minha administração terá
como foco principal a entrega do Hospital Municipal com UTI , fortalecer a
economia, gerar emprego e
renda à população e enfrentar a pandemia , mantendo a
qualidade dos serviços pú-

blicos, são as prioridades do
prefeito José Luiz Eroles
Freire, o Zé (PL).
Confira a relação da equipe
de governo divulgada pelo
Prefeito Zé; composta por 10
secretários, são eles: vicePrefeito Odvane Rodrigues
- Secretário de Esportes,
Adriana Martins - Secretária de Saúde, Clara Assupção
Eroles Freire Nunes – Secretária de Educação, Edson
Roberto Pinto de Moraes

- Secretário de Segurança
Pública, Marlon Rodrigues Secretário de Empregos - Vânia da Conceição Nogueira
- Secretária de Administração
e Finanças, Eduardo Maia da
Silva (Gonda) Secretario de
Governo, Evail Gonçalves Jr
- Secretário de Obras, Eduardo Aparecido Moreira Franco
- Secretário de Assistência
Social, e Dra. Renata Matsuda - Secretária de Assuntos
Jurídicos.

Odvane Rodrigues da Silva - Secretário de Esportes

Clara Assumpção Eroles Freire Nunes – Secretária de Educação

Vânia da Conceição Nogueira - Secretária de Modernização Administrativa e Finanças
Edson Roberto Pinto de Moraes - Secretário de Segurança

Adriana Martins de Paula - Secretária de Saúde

Evail Gonçalves Jr - Secretário de Obras

Marlon Rodrigues do Nascimento - Secretário de Empregos

Dra. Renata Faria Matsuda - Secretária de Assuntos Jurídicos

Eduardo Ap. Moreira Franco - Secretário de Assistência Social

Eduardo Maia da Silva (Gonda) - Secretário de Governo
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Horóscopo
Por: Omar Cardoso
HORÓSCOPOS PARA OS DIAS 09 e 10 / 01/ 2021
ÁRIES - Lucros inesperados, excelentes contatos pessoais e novas e propícias
amizades, se apresentarão hoje. Dia feliz para empreendimentos, empresas ou
negócios e ao seu progresso geral. Boas notícias. Os astros aconselham que você
preencha a sua cabeça e o seu coração com pensamentos prazerosos.
TOURO - Influências favoráveis, para novos empreendimentos, ótimo para
os estudos, e cuidar melhor da saúde. Viagem crítica, bom para o amor. O
momento ainda é bom para expor seus projetos. Período, altamente positivo
astrologicamente.
GÊMEOS - Com a boa influência do planeta Vênus. Portanto, haverá paz em todos os setores de sua vida. Os aspectos planetários deixam você com maiores
possibilidades de realizar com melhor êxito, seus empreendimentos pessoais.
CÂNCER - Excelente dia para desvendar segredos de muita importância ao
seu progresso. Contudo, tome cuidado ao nadar ou praticar qualquer esporte
aquático. Você estará sentindo uma forte necessidade de isolamento. Lute para
não se sentir inferiorizado.
LEÃO - Bom dia para tratar de assuntos ocultos e para elevar ainda mais sua
inteligência, através de boas leituras e novos conhecimentos. Você se sentirá
influenciado a participar de atividades em grupo.
VIRGEM - Cuidado neste dia, para não perder a confiança das pessoas que são
extremamente importantes para você. Lucros através do conjugue estão previstos
e o trabalho renderá o necessário para deixá-lo feliz.

LIBRA - Use roupas de tons claros e medite um pouco na parte da manhã, assim,
você sentirá gradativamente as suas energias se fortalecerem. Tendência para você
analisar cuidadosamente as questões mais problemáticas da sua vida.
ESCORPIÃO - Poupar as suas economias, a fim de conseguir a casa própria que
tanto sonha e deseja, será o mais importante a fazer agora. Por outro lado, o fluxo
é dos melhores para a compra de bens móveis e imóveis, e ao amor.
SAGITÁRIO - Dia em que terá muita disposição mental e física para trabalhar nos
seus negócios e para tratar de assuntos pessoais. O amor e as novas amizades
estarão favorecidos. No amor, deixe que as coisas fluam normalmente.
CAPRICÓRNIO - Excelente disposição mental para tratar de assuntos importantes e
de negócios, para entabular novas ideias relacionadas com publicidade e comunicações. Contudo, seja sincero. Evite fazer qualquer pressão junto à pessoa amada,
para que tudo saia conforme os seus desejos.

AQUÁRIO - O sol vai favorecer você neste dia. Haverá possibilidade de elevação material

através do esforço que tem enviado no trabalho e dos bons negócios realizados ou a
realizar. As questões financeiras estão necessitando de um melhor controle de sua parte.

APEIXES - Pense no seu êxito. Imagine bons pensamentos, nas amizades,
férias, vida social e nos intercâmbios de ideias. A sua boa vontade não será
suficiente para que consiga bons resultados junto no trabalho.

PROBLEMAS DE LÓGICA

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.

LIBRA - Dia em que sua mente estará bastante alerta para obter novas e valiosas
informações em relação aos amigos e parentes. Ótimo para os passeios e ao
amor. Pode tirar proveitos de parentes, uma vez que alguns deles estarão prontos
a ajudá-lo em tudo o que for preciso.
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5

Profissão

Cidade
Nome

São Paulo
Rio de Janeiro
Curitiba
Mário
Leonel
Guilherme

Cidade

S
N N N N
S N N
N
S N
N N
S N N
N
N
S
N

S
N
N
N
N
N
N
S

N
N
S
N
S
N
N
N

Policial

Profissão

Curitiba

Rio de Janeiro

Cozinheiro

Cidade

/REVISTASCOQUETEL

Médico




Solução

Nome

DICAS E JOGOS
PARA DESENVOLVER
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

@COQUETEL

VIRGEM - Todas as portas se abrirão, bastando encarar a vida com otimismo
e decisão para aproveitar as boas oportunidades. Não se entregue aos inimigos ocultos nem descuide de sua saúde. Ouça e aprecie as sugestões
que receber. Lucrará muito com isto.

Policial

São Paulo

Médico

Rio de Janeiro

Cozinheiro

ILUSTRAÇÃO: GUTO DIAS
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em Curitiba.

Curitiba
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São Paulo

LEÃO - Excelentes influências para desenvolver suas atividades de um
modo geral. Aproveite, pois esta é a melhor fase para progredir profissional,
social e materialmente. Êxito romântico e sentimental. Bom para loterias.

3. Mário mora

Mário

S
N
N
N
N
N
N
S

Curitiba

CÂNCER - Negativo fluxo astral para mudanças de emprego, atividades
ou residência. Tendência à depressão psíquica, o que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se em todos os sentidos e cuide de sua saúde.

médico.

Leonel

N
N
N
S
S
N
N
N

São Paulo

GÊMEOS - Dia positivo para a realização de negócios dentro de suas
condições financeiras, e muito propício ao seu progresso profissional,
moral e social. A pessoa amada estará disposta a ajudá-lo e parentes
e vizinhos, também.

2. Guilherme é

Guilherme

Rio de Janeiro

TOURO - Propícia influência para cultivar os dons de seu intelecto, seu
espírito filosófico e para seu desenvolvimento mental. Fará ótimas relações sociais e propícias amizades. Em relação ao amor, não se perca em
intermináveis discussões inúteis.

mora no Rio
de Janeiro.

Médico

HORÓSCOPOS PARA OS DIA 10 / 01/ 2021
ÁRIES - Melhora total em todos os assuntos profissionais, sociais e financeiros se farão sentir neste dia. Terá uma noite feliz para os passeios e para
unir-se com amigos e entes queridos. Você também estará trabalhando
mais ainda para a sua própria projeção social.

1. O policial

Policial

PEIXES - Dia que lhe propicia alguns resultados satisfatórios, principalmente em se tratando de planos para o futuro. Todavia, deverá desconfiar em
quem quer que seja, cuide da saúde e evite desordens que possam afetar
sua moral. Tudo vai melhorar.

Cidade

Cozinheiro

AQUÁRIO - As perspectivas no campo financeiro são satisfatórias e há possibilidades de lucros inesperados. Lance mão de toda sua criatividade para alcançar
os seus objetivos. Cuidado com prejuízos causados por empregados ou sócios.

Profissão

Mário

CAPRICÓRNIO - Terá um feliz resultado em novas associações, melhor ainda
se com pessoas amigas e conhecidas. Um pouco de desarmonia em sua vida
conjugal, mas com compreensão, tudo acabará bem. Muita sensualidade e
romantismo poderá marcar a sua vida afetiva.

Leonel e outros
dois homens são
profissionais que
trabalham direto,
sem direito a folga no
feriado. Considerando
as dicas, descubra o
nome de cada um,
sua profissão
e a cidade
onde reside.

Leonel

SAGITÁRIO - O sucesso que obtiver, será repetido nos próximos dias, pois terá a
colaboração de amigos e pessoas bem situadas financeiramente. Êxito no campo
profissional. Seu idealismo também estará reforçado, assim como seu desejo de
trabalhar pela coletividade.

Trabalhando
no feriado

Guilherme

ESCORPIÃO - Será bem sucedida hoje, se adotar uma atitude otimista. Dia excelente
para estudos, testes e contatos pessoais. Melhor ainda para contratar servidores,
contar com favores, endosso e fianças.
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Rede Municipal de Guararema anuncia volta
às aulas presenciais para 18 de janeiro
O retorno presencial das atividades escolares será facultativa, gradual e em período parcial, conforme rigorosos protocolos sanitários
Em média, as salas vão operar
com capacidade de 26% do total de alunos e somente 20, das
25 unidades, voltarão a receber
estudantes. Nos dias em que não
forem à escola, os alunos terão
aulas não presenciais. Assim, o
ensino para esse público será
híbrido.
O planejamento também estabelece regras para evitar a
disseminação do coronavírus,
como o uso de máscaras faciais
para alunos e profissionais (ofertadas pela municipalidade), distanciamento físico (garantido por
planejamento minucioso da ocu-

pação dos espaços escolares)
e demais protocolos sanitários
condizentes com as diretrizes
dos órgãos de Saúde.
“Haverá um sistema de revezamento entre os alunos, que estarão presentes nas escolas em
dois ou três dias por semana. Isto
garantirá o distanciamento físico
necessário, a retomada da rotina
escolar e, gradualmente, nossas
escolas voltarão a ganhar vida.
Os pais decidirão se os filhos
irão à escola. Os que decidirem
pela permanência em casa, terão aulas remotas, planejadas
e compartilhadas por meio de
ferramentas digitais oficialmente

adotadas pela municipalidade”,
explica a secretária de Educação
de Guararema.
Informações
Pais e responsáveis pelos alunos podem obter outras informações sobre a volta às aulas
junto aos diretores escolares.
A Secretaria Municipal de Educação destaca que a retomada
gradual das aulas presenciais
será reavaliada mensalmente
e que as reuniões de pais que
ocorrerão na próxima semana
(em cada escola) serão feitas
com pequenos grupos, de modo
a evitar aglomerações.

Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito tomam posse e Sessão é transmitida por rede social

Sidnei Santos Leal foi eleito Presidente da Câmara Municipal durante a eleição da nova Mesa Diretiva para o biênio de 2021 – 2022
O dia 1º de janeiro foi marcado pela Sessão de Instalação
da 26ª Legislatura. Durante o
evento, foram empossados os
11 vereadores que integram
a Câmara Municipal de Guararema, o Prefeito José Luiz
Eroles Freire e o Vice-Prefeito
Odvane Rodrigues da Silva.
Também estiveram presentes
o Deputado Federal Marcio
Alvino, o Deputado Estadual
André do Prado, o Ex-Prefeito
Adriano de Toledo Leite, o Ex-Vice-Prefeito Dirceu Jacinto
Granato e os Ex-Vereadores
André Costa e Zezão do Porto.
Devido à pandemia, a Sessão
aconteceu somente com a presença dos eleitos, autoridades
e funcionários da Câmara que
seguiram à risca os protocolos da Organização Mundial
da Saúde, utilizando máscara,
álcool em gel e mantendo o
distanciamento.
Logo após a Sessão da Posse, os vereadores reuniram-se
para eleger a nova Mesa Diretiva para o biênio de 2021 – 2022,
ficando assim constituída:

Presidente da Câmara –
Sidnei Santos Leal
Vice-Presidente – Claudinei

A posse contou com a presença do ex-prefeito Adriano Leite e dos deputados André
do Prado e Marcio Alvino

Santos de Oliveira
1ª Secretária – Vanessa
Martins dos Santos
2º Secretário – José Francisco Beraldo Junior
Demais vereadores empossados:
André Augusto de Oliveira
Eduardo Aparecido Moreira
Franco
Eduardo Maia da Silva

Irineu Claudio Leite
Marcos Wezassek de Britto
Maria de Fátima Soares Pereira de Souza
Reinaldo Gaspar
Todo o evento pôde ser
acompanhado pela população através de mídia social
e encontra-se disponível
também no site oficial da
Câmara: www.cmguararema.sp.gov.br (TV Câmara).

Vereadores empossados para a legislatura 2021/2024
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Colunista Social

SILENE
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
Ano 2021... Seja resiliente: quando passar por momentos difíceis, nunca perca a fé;
entenda que tudo tem o seu tempo e nada acontece por acaso; tire lições pra vida de
tudo o que acontecer; tenha certeza de que Deus está no controle de todas as coisas;
ore e confie que as coisas vão se ajeitar; acredite na sua força, no seu potencial, creia
que é capaz e você será. Alimente sua Fé, e todos os seus medos morrerão de fome!
Desejamos que todas as bençãos de Deus proteja você, sua família, o mundo.

Ester e Bene, Cristina Rodrigues, Maria Gasparina e Nelson, recepcionam 2021 com
muito otimismo.

Raquel do Prado brindou a virada do ano acompanhada
das filhas Dra Alessandra, Adriana e Andréia, aproveitando
para desejar que 2021 seja farto de saúde e esperança.

O princepizinho Gabriel, ladeado pelos papais Cledson
e Camila Nogueira, deseja que todas as crianças tenham
um Ano Novo cheio de saúde e alegria.

Adriano Leite recebeu 2021 na companhia da esposa Vanessa Noronha e da filha Alícia,
desejando a todos um Ano promissor e muito abençoado.

O casal Ronnie Moraes e Bia (atualmente morando na
Austrália) fizeram um brinde à chegada do Novo Ano,
pedindo boas energias para o mundo.

Dr. Christian Paglia, acompanhado da esposa Angélica
e do filho Alexandre, desejou muita sorte e felicidade no
Novo Ano que se inicia.

Neide Paglia comemorou a chegada do Novo Ano ao lado
de Alexandre, Nikolas e Dona Maria, desejando muita
Paz ao mundo.

As amigas Nara Novais, Patrícia Pieri,Caroline Izidoro
e Jade Zamai Ostrower, sempre unidas, comemoram a
vinda de 2021.

O
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OLIVEIRA
Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673

Dr. Márcio Gonçalves, compartilhou com a família o desejo de que 2021 seja de muita sabedoria e harmonia.

A requisitada fotógrafa Rita Tavares, ao lado da sua
mãe Aurecy Alves, deseja registrar um 2021 repleto de
possibilidades e positividades.

O primeiro reveillon da princesinha Cecília Gomes foi
no colinho da titia Elvanira Braga, que desejou um 2021
recheado de coisas boas.

Fernando Rosário, acompanhado da esposa Mônica
e dos filhos Fernandinho e Felipe, recebeu 2021 com
serenidade e muita confiança de que será um ano de
boas perspectivas.

Dr Euclides Marcondes recebeu 2021 ao lado da filha
Mônica, da esposa Myrna e o genro Hanney, agradecendo
e desejoando um ano de grandes realizações e prosperidade ao mundo.

Coragem, atitude e muito amor ao próximo, foram os sentimentos que moveram o casal Marcelo e Margarete a
aumentar a família (2020). Com certeza serão esses mesmos sentimentos que prevalecerão no caminhar de 2021.
Da esquerda para a direita as crianças: Lucas , Kamilly Vitória , Davi e Victor Hugo .

Para cada desafio de 2020
desejamos novas oportunidades
para um 2021 mais próspero.
@sicrediprogresso

�.com/sicrediprogresso
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Forte Chuva provoca transtornos em Guararema

Prefeito Zé acompanhou sua equipe durante o temporal que causou transtorno no centro da Cidade e em diversos Bairros e intensifica ações para minimizar os impactos causados pela chuva

Forte chuva que caiu no município na quarta feira(06/01),
causou transtorno para a comunidade do centro da Cidade
e de vários bairros do Município.
Foram 3 horas de temporal com
muita trovoada e relâmpagos, O
Prefeito de Guararema José Luiz
Eroles Freire (Zé), acompanhou
de perto os desdobramentos das
fortes chuvas com muita atenção
juntamente com suas equipes de
Segurança, Defesa Civil, Saúde,
Assistência Social e Obras. Foram registrados diversos pontos
de alagamentos, quedas de árvores, deslizamentos, falta de energia e outros tipos de ocorrências
em várias regiões da cidade.
Depois da forte chuva a Prefeitura do município intensificou
as ações para minimizar os impactos causados pelo temporal.
Segundo informações do Centro
de Segurança Integrada (CSI),
entre 17h20 e 20h40, choveu
135,6 milímetros (mm) na cidade. A previsão da Defesa Civil do
Estado de São Paulo apontava
uma média entre 30 e 40 mm.
A chuva provocou diversos transtornos em diferentes regiões da
cidade. Ainda de acordo com o
CSI, foram registrados pontos de
alagamento nos bairros D’ajuda,
Vale dos Eucaliptos, Itapema, Itapeti, Sítio dos Quinze e na região
central. Também houve alagamento nas Estradas Hércules
Campagnoli e Jorge Miski. Nesta
última, a força da água causou
uma erosão na pista.
O monitoramento da Prefeitura

também identificou ocorrências
de deslizamentos de encostas,
queda de árvores em pontos
isolados e elevação na altura
do nível do Ribeirão Guararema,
no bairro Nogueira. Até a tarde
desta quinta-feira, não há registros de pessoas feridas. Há, sim,
informações de 12 casas que foram interditadas, cujas famílias
já foram acolhidas por parentes.
Todas elas foram atendidas e são
monitoradas pela Assistência
Social da cidade.
Já no fim da tarde de quarta,
o prefeito de Guararema, José
Luiz Eroles Freire, o Zé, acionou
as equipes de Obras, Assistência Social e Segurança Pública
para ficar sob alerta e agir com
celeridade em apoio à população. Além do monitoramento
inteligente do CSI, que proporcionou o mapeamento dos pontos mais críticos, as equipes da
Secretaria Municipal de Obras,
Meio Ambiente, Planejamento e
Serviços Públicos iniciaram uma
força-tarefa na cidade para realizar reparos nos danos causados
pela chuva.
Entre eles, foram realizados
desobstruções de vias, limpeza
de galerias e de bocas de lobo,
remoções de árvores, entre
outras ações de recuperação e
preventivas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado. “Quero
agradecer o empenho de todos
que atuaram na linha de frente
e informar à população que os
trabalhos de reparos não vão
parar, além de outras ações na

precaução de futuros eventos naturais, minimizando ao máximo
os efeitos e o impacto na nossa
cidade”, afirma o prefeito Zé.
Assistência Social
Segundo a Secretaria de Assistência Social, pelo menos 30
pessoas foram atendidas pela
Pasta. Elas são dos bairros
Nogueira, Vale dos Eucaliptos
e Itapeti.
Ainda de acordo com as informações, 12 casas foram Interditadas
no Vale dos Eucaliptos. Os moradores estão alojados em casas de
familiares. Ao todo, a Prefeitura
prestou atendimento a 18 famílias

em situação crítica e continua monitorando a situação delas.
O município também fez a doação de dez colchões e de 12
cestas básicas. Conforme explica a Defesa Civil, as famílias
desalojadas não podem voltar
para suas residências enquanto
houver risco de desabamento.
Balanço
Confira o balanço geral das
ocorrências registradas no município: Bairro D’ajuda: alagamentos e interdições de residências;
Região Central: alagamentos na
Avenida Dona Laurinda e Rua
Coronel Ramalho; Itapema: Rua

Dr. Roberto Feijó e Rua Manoel
Sanches Moyano Itapeti e Jardim
Luiza: deslizamentos de encostas e interdições de residências;
Estrada Hércules Compagnoli:
alagamento; Estrada Jorge Miski:
alagamento que causou erosão
em uma via; Rua José Fonseca
Freire: deslizamento de encosta
Estradas José Benedito dos San-

tos e Ivo de Senne: alagamentos;
Quedas de árvores: ocorreram
em pontos isolados
Ocorrências
No caso de graves em decorrência de eventos naturais, como a
chuva, a população deve entrar
em contato com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

MELHORES
CORTES DA
CIDADE!!

DICAS PARA PREPARAR UM BOM CHURRASCO
Planejamento
Vale a pena fazer um checklist básico dos itens que não podem faltar.
Escolha da carne
Existem cortes que são sempre recomendados para um bom churrasco, como:
picanha, maminha, costela, ﬁlé mignon, entre outros. Em nossas lojas você
sempre conta com a ajuda de nossos açougueiros e com os melhores cortes.
Quan dade
Para acertar a quan dade, é importante saber o número de pessoas que vão
ao seu churrasco.
No fogo
Cuidado com a hora de assar a carne, a brasa também faz diferença.
Temperos
Os temperos dão aquele sabor especial para sua carne. E tão importante
quanto escolher o melhor corte, é saber selecionar o sal e as ervas para
temperar.
Acompanhamentos
Esses não podem faltar!

Rua Rangel Junior, 15 Centro, Guararema -SP

Segunda à Sábado das 8:00 às 20h
Domingo das 8:00 às 13:00h

QUALIDADE, VARIEDADE E MELHOR PREÇO!!!

Sicredi encerra 2020 com 100%
das metas alcançadas no Alto Tietê
Cooperativa fecha o ano com mais de 6.300 associados na região, uma carteira de crédito com mais de R$ 90 milhões e recursos captados na faixa de R$ 93 milhões

Gerente regional Leandro Bortolotto destaca crescimento do Sicredi mesmo em tempos de pandemia
Apesar das dificuldades econômicas do País por conta
da pandemia, a cooperativa
Sicredi Progresso PR/SP alcançou 100% das metas traçadas para 2020 no Alto Tietê.
Com solidez e a confiança dos
associados, a instituição registrou evolução no número
de novas contas, créditos liberados e, principalmente, no
volume de recursos captados.
O Sicredi encerra o ano com
mais de 6.300 associados na
região, uma carteira de crédito
com mais de R$ 90 milhões e
recursos captados na faixa de
R$ 93 milhões.

O gerente regional da Sicredi Progresso PR/SP, Leandro
Bortolotto, destaca que o
Sicredi cresceu mesmo em
tempos de pandemia e economia enfraquecida em todo o
País. “Procuramos estar muito
próximos da vida financeira
do nosso associado, buscando sempre atendê-lo da
melhor forma possível, com
soluções inteligentes. Nosso
atendimento personalizado e
exclusivo nos diferencia do
mercado financeiro tradicional, assim o associado se sente valorizado e indica o Sicredi
para seus amigos e sua rede

Equipe do Sicredi de I taquaquecetuba reforça excelência no atendimento aos
associados
de relacionamento”.
A cooperativa encerra 2020
com mais de 6.300 associados
somente nas seis agências do
Alto Tietê – Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá
e Suzano. “A evolução no número de associados na região
é um grande destaque. Isso
demonstra nossa solidez e a

MARPLAY COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS PLÁSTICOS EIRELI – EPP
CNPJ 29.035.288/0001-11, torna público que requereu à Secretaria Municipal de
Obras, Meio Ambiente, Planejamento e Serviços Públicos – SEOBRASMAP a licença
de Operação para exercer as atividades de (Fabricação de material para uso pessoal
e doméstico – CNAE 2229 3/01; e fabricação de material plástico para uso industriais), no endereço Estrada Municipal Júlio Lerário, 462 – Lambari – Guararema.

confiança em nós depositada. Mas sabemos que o nosso
potencial é para muito mais.
Queremos ser referência”,
reforçou.
“Gostaria de destacar também
a nossa chegada ao município
de Poá. Mesmo em um cenário de pandemia, o Sicredi se
faz presente na comunidade
como meio e alternativa de
soluções financeiras para a
vida das pessoas. Tínhamos
a inauguração planejada para
2020 e não deixamos de cumprir nosso compromisso. Hoje
contamos com nossa sexta
agência no Alto Tietê. Um espaço moderno e, ao mesmo
tempo, acolhedor, pronto para
receber a comunidade local,

apresentar nossas soluções
financeiras e nosso jeito único
de atender e nos relacionar:
humano e próximo”, concluiu
Bortoloto. Metas para 2021
Para o próximo ano, o diretor
regional da Sicredi Progresso
PR/SP adiantou que o plano de
expansão da cooperativa no
Alto Tietê terá continuidade e
a previsão é de inaugurar mais
duas agências da região no
segundo semestre: Biritiba
Mirim e Salesópolis.
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição
financeira cooperativa comprometida com o crescimento
dos seus associados e com
o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de

gestão do Sicredi valoriza a
participação dos mais de 4,5
milhões de associados, os
quais exercem papel de donos do negócio. Com presença
nacional, o Sicredi está em 23
estados* e no Distrito Federal,
com mais de 1.900 agências, e
oferece mais de 300 produtos
e serviços financeiros (www.
sicredi.com.br).
*Acre, Alagoas, Amazonas,
Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais,
Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Rondônia,
Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e Tocantins.
O Sicredi no Alto Tietê
Na região do Alto Tietê o Sicredi conta atualmente com seis
agências na região. Em Mogi
das Cruzes, a agência está
localizada na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães,
990, no bairro Vila Partênio.
O contato pode ser feito pelo
telefone (11) 4793-9020. A unidade de Suzano fica na Rua
General Francisco Glicério,
1189, no Centro. O endereço
em Itaquaquecetuba é Avenida Vereador João Fernandes
da Silva, 193, na Vila Virgínia,
ao lado da Prefeitura de Itaquaquecetuba. Já a agência
em Guararema atende na Rua
Francisco Freire, 25. A agência
de Ferraz de Vasconcelos, por
sua vez, está na Rua Getúlio
Vargas, 130, Vila Romanópolis, enquanto a unidade de Poá
está localizada na avenida Antônio Massa, 337, no Centro.

VEJA ALGUNS DOS PRATOS PRINCIPAIS
GALETO NA BRASA - R$ 37,00- 1 kg
PEITO DE FRANGO COM PARMESÃO - R$ 42,00- 500g
GALETO FRITO AO ALHO E ÓLEO - R$ 28,90 - 600g
COSTELINHA DE PORCO - R$ 58,90- 800g
BIFE ANCHO - R$ 46,00 - 250g
ARROZ À GREGA - R$ 15,80 - 400g
ARROZ BRANCO - R$ 11,90
ARROZ COM BRÓCOLIS- R$ 15,50
FAROFA ESPECIAL - R$ 11,50 - 300g
FEIJÃO TROPEIRO- R$ 9,80 - 300g
MAIONESE - R$ 17,00 - 500g
MOLHO DE CEBOLA - R$ 10,00
PÃO DE ALHO - R$ 12,00- (2 unid.)

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema - 11 2626.0606 / 11 99910. 7781

Rua 23 de Maio, 07 Centro - encomenda no número (11) 9 5049-4952
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Adriano Leite se despede do cargo
de prefeito e fala de suas conquistas
“Poderia destacar aqui inúmeras conquistas, como o início das obras do nosso tão sonhado Hospital com
UTI; construção de quatro novas unidades de ensino, entre escolas e creches, além da Escola da Natureza”
O ex- Prefeito de Guararema
Adriano Leite pela a sua Rede
Social ( Facebook),se despediu do cargo de prefeito e falou
de suas grandes conquistas
para a Cidade durante estes
quatro anos.
“Como costumamos dizer, as pessoas vão, mas as conquistas ficam”.
“ E é com muita satisfação e
amor por nossa cidade que eu
deixo o cargo com sensação
de dever cumprido”.
!Exercer um cargo deste não é
tarefa fácil, envolve a confiança
e expectativa de mães e pais,
de crianças, adolescentes e
idosos; envolve o abdicar da
vida pessoal, do convívio com a
família, da celebração de datas
importantes; envolve uma grande pressão, externa e interna,
porém, por outro lado é gratificante, pois exercita a perseverança, a batalha, a paciência,
a resiliência, o amor por uma
cidade, o amor pelo trabalho
e pela missão a nós confiada.
Nestes quatro anos eu vi crianças iniciando a alfabetização,
vi alunos deixando o ensino
fundamental e iniciando o
ensino médio, vi idosos voltando a ser crianças, jovens
se tornando adultos, atletas
dando exemplos de superação, gestantes sendo acolhidas para o momento mais
esperado de suas vidas, e vi
crianças chegarem ao mundo
trazendo mais esperança para
todos nós...”
Ser gestor público é isso, é
fazer parte da vida de cada cidadão, é ter influência direta
na rotina das pessoas, uma
enorme responsabilidade, que
exige seriedade, compromisso
e dedicação.
Foram quatro anos, com altos e baixos, todo mandato
passa por dificuldades, toda
vida passa por tempestades
e são estas que nos tornam
bons marinheiros e nos trazem
aprendizados importantes.
Poderia destacar aqui inúmeras conquistas, como o início
das obras do nosso tão sonhado Hospital com UTI; construção de quatro novas unidades de ensino, entre escolas
e creches, além da Escola da
Natureza, o que entre outras
ações nos resultou no melhor
desempenho no IDEB da história de Guararema e o segundo
melhor entre os municípios da
Região Metropolitana de São
Paulo; a entrega e ampliação
constante do Centro de Segurança Integrada, reconhecido
nacionalmente como uma referência em segurança pública municipal; a construção

do Centro do Adolescente,
do CREAS e outros três espaços para sociabilização e
convivência de adolescentes
e a entrega de centenas de
casas populares, o que faz
de Guararema a cidade com
o menor índice de vulnerabilidade social da região; os
projetos e ações de preservação ambiental, o que nos
possibilitou a certificação com
o Selo VerdeAzul e a melhor
avaliação entre os municípios
do Alto Tietê e Vale do Paraíba; a inauguração do Cinema
Municipal; o retaludamento do
Morro Branco; as constantes
obras de pavimentação nos
bairros diversos, somando
mais de 100 quilômetros asfaltados; a implantação da
passarela na Rodovia Presidente Dutra, no Guanabara; a
reforma do nosso Ginásio de
Esportes, com potencial para
celebrar grandes competições
e revelar atletas promissores;
a duplicação da ponte do Itapema, o que promoveu um
grande desenvolvimento do
bairro e região; a implantação
da passarela ligando o Centro
ao Itaoca, entre outras realizações importantes.
“Tenho muito orgulho deste
capítulo da história de Guararema que eu ajudei a escrever,
ao lado de um grande time e
com o apoio da população,
pois sozinho não se faz nada.
Meus agradecimentos especiais a Deus, por me permitir
vivenciar tudo isso com muita
saúde; minha esposa, Vanessa
Noronha Leite, que sempre esteve ao meu lado, juntamente
com minha filha Alícia; meus
pais Ana e Baú, que são meu
alicerce e exemplo de caráter
e honestidade; ao meu vice,
Dirceu Jacinto Granato, que
também sempre apoiou e trabalhou ao meu lado por Guararema, e por fim, aos deputados
André do Prado e Marcio Alvino, e a ex-prefeita Dona Conceição, que tanto me ensinaram e foram suporte em todos
os momentos, bem como os
vereadores, secretários, colaboradores, estagiários e
parceiros. Todos fazem parte
desta história!
Desde já agradeço ao Zé
e Odvane, prefeito e vice eleitos,
e desejo a eles uma boa gestão
com as bençãos de Deus!
Agradeço a todos que estiveram comigo neste período e a
toda a população de Guararema pela confiança.
Estarei sempre à disposição
da minha cidade!
Muito obrigado!

Vanessa Noronha Leite encerra suas atividades
no Fundo Social de Solidariedade de Guararema
A ex-1ª Dama do Município
Advocada Dra. Vanessa Noronha Leite, também divulgou
o encerramento de seus trabalhos a frente do Fundo social
em sua rede Social no dia 31
de Dezembro, foram 4 anos
totalmente dedicados ao Fundo Social, “foi mais um ciclo
de minha vida. Um ciclo que
encarei como uma missão.
Conduzir o Fundo Social de
Solidariedade nestes quatros
anos foi um verdadeiro chamado de Deus, ao qual eu me
dediquei inteiramente.
Abri mão da minha vida profissional como Advogada para
estar 100% presente neste projeto lindo que acolhe e zela por
familias, por vidas.
Como eu sempre disse, a maior
beneficiada sempre fui eu, pela
oportunidade que me foi dada
em poder ajudar, cuidar, estar
junto de pessoas e realmente
fazer a diferença na vida delas.
A solidariedade é um gesto nobre, que tem muito a nos ensi-

nar! E eu aprendi muito, cresci,
desenvolvi ainda mais a minha
espiritualidade, fortaleci ainda
mais a minha fé, levei todos estes ensinamentos para dentro
da minha casa, na criação da
minha filha, no dia a dia com
minha família e amigos. Hoje
só posso agradecer por tudo
que vivi nestes anos e por todos que estiveram ao meu lado
escrevendo esta historia linda.
Meus agradecimentos a Deus,
que possibilitou tudo isso é é
minha fortaleza; a minha filha
Alícia, que é o motivo de eu
acordar todos os dias e lutar
por um mundo melhor; meu
marido Adriano, meu amor,
meu porto seguro, a quem eu
aproveito para parabenizar
pela dedicação por nossa cidade; minha mãe Ozaina, que
criou a mim e meus irmãos sozinha após a partida do meu
pai, e fez de mim essa mulher
forte, que luta pelo que quer.
Agradeço ainda a dona Conceicao, fonte de admiração de

todos nós, guararemenses,
que plantou a sementinha da
transformação na cidade e que
ensinou a todos nós a fazer as
coisas com amor.
Gratidão a todos os colabora-

dores que estiveram ao meu
lado e o meu muito obrigada
especial a população guararemense que acreditou no meu
trabalho e foi essencial para
todas as conquistas!
Muito obrigada!
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Casa da Amizade contempla três famílias com a Ceia da Esperança

Neste ano de tantos desafios,
a Casa da Amizade de Guararema contemplou 3 famílias
carentes (criteriosamente
selecionadas) com uma ceia
de Natal.
Cada kit composto por: frango
e costela suína assados, farofa, salada de maionese, arroz
à grega, Coca Cola e guaraná
Antarctica de 2 litros, pudim
de leite e panetone de 1 kg.
Para a realização dessa campanha, contamos com a arrecadação de fundos em eventos autorizados nos sistemas:
delivery, drive thru, take away
e drive in. Além da colaboração dos nossos parceiros e
amigos.
Acalentar a dificuldade alheia,
eis a nossa missão!

