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Guararema inicia campanha de
vacinação contra a Covid-19
A enfermeira Maria Cristina Duarte Santiago, de 57 anos, que trabalha
Guararema iniciou nes- da por estar represen- ras, Maria diz que a emota quinta-feira (21/01) a tando os profissionais de ção enquanto filha se socampanha de vacinação saúde e ser a primeira brepõe nesse momento,
contra a Covid-19. A en- p e s s o a imuniz ada n o pelo fato de morar com a
fermeira Maria Cristina município. Estou aqui mãe idosa. “Estou muito
Duarte Santiago, de 57 em nome de uma clas- feliz por ser vacinada e
anos, que trabalha na se que está na linha de oferecer menos riscos à
Santa Casa da cidade frente do enfrentamen- minha mãe, que mora codesde 19 9 9, foi a pri - to à pandemia”, relata. migo. Ela tem Alzheimer
meira pessoa vacinada. Mãe de duas filhas, que e nesses meses eu vivi
“Estou muito emociona- também são enfermei- com medo de transmitir

Plano SP: Governo do Estado anuncia
novas restrições para Guararema e região

na Santa Casa da cidade desde 1999, foi a primeira pessoa vacinada
o vírus para ela”, pontua.
A chegada das vacinas
ocorreu na Central de
Vacinação Coronavírus
(Cevac), no bairro No gueira, e foi ac ompa nhada pelo prefeito de
Guararema, José Luiz
Eroles Freire, o Zé. “A
Maria é um símbolo dos
profissionais de saúde
da cidade que prestam
um serviço fundamental
para a população. Hoje é
o começo do fim da pandemia no nosso município. São poucas vacinas,
mas mais doses virão e
logo isso vai passar ”,
afirma Zé.
Continua na página -03

“Te Encontrar” é o 2º clipe lançado
pelo músico Carlos Ribeiro
O jovem guararemense Carlos Ribeiro de 20 anos, vem fazendo sucesso e se destacando em suas redes sociais e lança o seu segundo clipe com a música “Te Encontrar”.

A partir de segunda-feira (25/01),
o município ficará na fase laranja,
mas fechará os setores não essenciais aos finais de semana e
feriados, bem como após as 20h
dos dias úteis
O Governo do Estado atualizou o Plano São Paulo nesta
sexta-feira (22/01) e aumentou
as restrições para Guararema
e demais municípios da região
metropolitana. Com as novas
regras, a cidade ficará na fase
laranja, mas deverá fechar os
setores não essenciais aos finais
de semana e feriados, bem como
após as 20h dos dias úteis. As
medidas ficarão vigentes até 7
de fevereiro.
Na fase laranja, de acordo com
o governo estadual, academias,
salões de beleza, restaurantes,
cinemas, teatros, concessionárias, escritórios e parques podem

funcionar apenas nos dias úteis
por até oito horas diárias, com
atendimento presencial limitado
a 40% da capacidade e encerramento às 20 horas. O consumo
local em bares está totalmente proibido. Ainda segundo as
normas anunciadas, a venda de
bebidas alcoólicas no comércio
varejista só pode ocorrer entre
6 e 20 horas.
Já nos finais de semana e feriados, o município deverá seguir
as regras da fase vermelha, a
qual só permite o funcionamento
normal de setores considerados
essenciais, como farmácias,
mercados, padarias, lojas de
conveniência, bancas de jornal,
postos de combustíveis, lavanderias e hotelaria. Demais comércios e serviços não essenciais
só podem atender em esquema
de retirada na porta, drive-thru

e entregas por telefone ou aplicativos.
Todos os protocolos sanitários
e de segurança para os setores
econômicos estão disponíveis
no site www.saopaulo.sp.gov.br/
planosp e devem ser cumpridos
com rigor. Em Guararema, os
parques e estacionamentos municipais também serão fechados
aos finais de semana e feriados
para conter a pandemia, assim
como o cinema.
As novas restrições no plano de
quarentena ocorreram em virtude do aumento no número de
casos confirmados, de internações e de óbitos em decorrência
do novo coronavírus. Conforme
justificou o governo paulista, as
medidas são necessárias para
salvar vidas e evitar o colapso
no sistema de saúde.

O Músico Carlos Alexandre Ribeiro lançou o seu 2º clipe com a música “Te Encontrar”
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proporcionar uma vida mais
ativa e saudável, contribui
para um bom desenvolvimento infantil. A recomendação
da Sociedade Brasileira de
Pediatria é que, as aulas de
natação infantil podem iniciar
a partir dos 6 meses de idade.
Ou seja, a prática esportiva
pode ser incentivada ainda
na primeira infância. Certamente, filhos e piscina é a
combinação perfeita para
momentos de pura diversão
em dias quentes. Todavia, é
importante ter cautela, já que
em um piscar de olhos eles

NATAÇÃO INFANTIL
SAÚDE E SEGURANÇA
Todo mundo bem sabe que,
praticar atividades físicas é

fundamental para manter a
saúde em dia. E claro, isso
também se estende às nossas crianças. Assim, sempre
quando o assunto é estimular os pequenos a praticarem
algum tipo de esporte ou
atividade física, a natação
infantil é uma aposta certeira. Precipuamente, a prática
de atividade física deve ser
estimulada desde a infância.
Segundo diversos especialistas, crianças sedentárias
correm um risco maior de se
tornarem adolescentes/adultos sedentários. Já crianças
ativas, tendem a continuarem
assim ao longo de suas vidas.

Dito isso, mantê-los sempre
em movimento é de suma
importância para transformá-los em jovens e adultos
saudáveis. De modo geral, a
natação é uma das melhores
atividades para o seu (sua)
filho (a) fazer, proporcionando diversos benefícios para
saúde e desenvolvimento infantil. Além de melhorar a capacidade cardiorrespiratória,
agilidade, força e velocidade,
ainda ajuda a desenvolver a
coordenação, o equilíbrio e
as habilidades psicomotoras. Entre as capacidades
psicomotoras que a natação
infantil proporciona, estão: lateralidade, noções espaciais,
temporal e de ritmo, percep-

José Marcos - Educador Físico

podem fazer algo imprevisível
e embora a natação infantil
priorize o desenvolvimento
da sobrevivência aquática, a
atenção deve ser redobrada
sempre, ainda mais quando o
pequeno já tem familiaridade
com a água. Algumas crianças, se sentem tão confiantes
durante as primeiras aulas de
natação infantil, que podem
pular na piscina mesmo sem
supervisão e esse pode ser
um erro fatal. Portanto, em
casa converse sempre com
o pequeno, preparando-o
para as aulas de natação,

explicando sobre os riscos e
o alertando para brincadeiras
inadequadas dentro da água.
Já se você possui uma piscina em casa, a dica principal é
cercá-la e permitir o acesso
somente com a supervisão de
um adulto. Outras precauções
como por exemplo: realizar a
manutenção da piscina sem
a presença do pequeno, ter
à disposição equipamentos
adequados (boias e coletes)
e estar sempre em alerta podem ser cruciais para salvar
as crianças de acidentes na
água.

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

ções táteis, visual e auditiva. Trabalhando inclusive, a
socialização e a construção
da autoconfiança. Logo, a
prática do esporte além de

Rápidas >> Ficou na lembrança
Há 52 anos...
Patrulhamento ostensivo

Saudades
Cláudio Marcondes Machado nos deixou muitas
lembranças e histórias que jamais serão esquecidas, pelos moradores e amigos. O Jornal “Gazeta
de Guararema” relembra aos leitores, uma grande competição entre cidades que movimentou na
época a pacata Guararema.
Como o grande evento do programa do Silvio Santos, que aconteceu em 12/12/1969, na época o
programa tinha um quadro de competição de auditório, que era “Cidade Contra Cidade” (perguntas
responda ou passe), e na ocasião o Prefeito era
o Sr. Gerbásio Marcelino, e Guararema competiu
com a cidade de Conceição de Rio Verde, com
perguntas de conhecimento gerais, e o Cláudio Marcondes Machado , filho da Dona Tita, na época era
estudante universitário, e muito bem representou
o município, sendo muito elogiado pelo prefeito e
pela comunidade guararemense.

CURSO DE PROCESSAMENTO ARTESANAL DE FRUTAS

A Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico
de Guararema, em parceria com o Sindicato Rural de Jacareí (SRJ) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), oferece aos munícipes a oportunidade de participar gratuitamente do curso de processamento artesanal de frutas.
O curso tem o objetivo de ensinar técnicas artesanais para transformar frutas em produtos como geleias, doces em massas, caldas,
compotas e cristalizadas. Com inscrições abertas, as aulas estão
previstas para acontecer de 3 a 5 de fevereiro, das 9 às 18 horas.
Os interessados podem se inscrever presencialmente na Secretaria
Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico, localizada
na Rua Dezenove de Setembro, 127, Centro, com os seguintes
documentos: RG, CPF e comprovante de endereço. O atendimento
ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 13 às 16h30.

Claudio Marcondes Machado, in memorian, faleceu
no dia 23/08/2020 , nós deixando lembranças e
saudades!

EXPEDIENTE
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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Guararema recebe o 1º lote da vacina contra a Covid-19
Inicialmente serão vacinados funcionários da Santa Casa e idosos instalados nos asilos do município

...continuação da 1ª página
A chegada das vacinas ocorreu na Central de Vacinação
Coronavírus (Cevac), no bairro Nogueira, e foi acompanhada pelo prefeito de Guararema, José Luiz Eroles Freire,
o Zé. “A Maria é um símbolo
dos profissionais de saúde da
cidade que prestam um serviço fundamental para a população. Hoje é o começo do fim
da pandemia no nosso município. São poucas vacinas, mas
mais doses virão e logo isso
vai passar”, afirma Zé.
Ao todo, o município recebeu
280 doses da CoronaVac, por
meio do Governo do Estado
de São Paulo. As vacinas do
primeiro lote serão utilizadas
para imunizar trabalhadores
de saúde que atuam na Santa Casa e estão na linha de
frente do combate à pandemia. Todos os idosos que se
encontram em asilos do mu-

nicípio também serão imunizados. A previsão é de que as
doses sejam aplicadas até o
próximo sábado (23/01). Para
a secretária municipal de Saúde, Adriana Martins, apesar
de a vacina representar um
sinal de esperança, os cuidados para prevenir a transmissão do coronavírus devem
continuar. “Aqui nós temos
a esperança de um mundo
melhor. Estamos felizes com
a chegada da vacina, com a
estrutura que montamos, mas
precisamos ter a consciência
de que a pandemia ainda não
acabou e que é necessário
intensificar os cuidados. Lavem as mãos, evitem aglomerações e usem máscara
para contermos o avanço da
doença”, destaca.
De acordo com ela, não há
vacina para todos. “A quantidade é suficiente para vacinar
aproximadamente 50% dos

trabalhadores da saúde que
atuam no município”, explica.
Ao todo, a rede pública de Guararema conta com aproximadamente 470 profissionais, incluindo servidores que colaboram
no atendimento, na limpeza, no
transporte, entre outros.
A definição de que os trabalhadores da Santa Casa
deveriam ser os primeiros a
receber a dose foi proposta
pela Secretaria de Saúde e
compartilhada com o Conselho Municipal de Saúde. Também foi em conjunto com o
órgão colegiado, cujos membros representam de forma
paritária a sociedade civil e
o poder público, que a enfermeira Maria foi selecionada
para inaugurar a vacinação
na cidade. Grupos prioritários
Os grupos prioritários da primeira fase da campanha, definidos pela Política Nacional
de Imunização, são compos-

tos por trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas e
idosos que se encontram em
asilos. Guararema aguarda
o envio de mais doses da
vacina para seguir o cronograma. Outras informações
sobre prazos, calendário e
demais procedimentos serão

GUARAREMA JÁ ESTÁ PRONTA PARA INICIAR
A IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19.
Estamos trabalhando de forma rápida e eﬁciente para garantir
que a nossa população seja vacinada o quanto antes. Para saber
as datas e todos os detalhes da campanha, acompanhe nossos
canais oﬁciais de comunicação.

INFORME-SE
www.coronavirus.guararema.sp.gov.br

amplamente divulgadas pela
Secretaria de Saúde conforme o recebimento de doses.
Pré-cadastro
A Secretaria de Saúde de
Guararema destaca que não
é necessário ir até a Central
de Vacinação Coronavírus, ou
a qualquer unidade de saú-

de do município, para fazer
o pré-cadastro para receber
a vacina contra a Covid-19.
A Pasta informa que o procedimento pode ser feito pela
internet (no site https://vacinaja.sp.gov.br/) por quem se
encaixar no público-alvo da
primeira fase da campanha.
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Horóscopo
Por: Omar Cardoso

LIBRA - Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil. Pessoas
amigas vão favorecê-lo em todos os sentidos. Os obstáculos tendem a desaparecer
diante do período propício que se inicia agora. Você vai exercer muita influência
durante este período junto aos amigos, conhecidos e colegas de trabalho.

HORÓSCOPO PARA O DIA 30/01/2021
ÁRIES -A posição da lua é ótima para compra e venda de propriedades e para
construir casa própria se ainda não têm. Ótimo para o amor. Melhora da saúde,
mas não se descuide. Os amigos bem situados cooperarão consigo na solução
de problemas de grande importância.

ESCORPIÃO - Se evitar a tensão nervosa diante das pessoas importantes, tudo
poderá acabar bem hoje. De qualquer maneira, mantenha a serenidade e não discuta com ninguém. Cuidado com problemas de dinheiro ou crédito. O fluxo astral
o favorece nas amizades e na vida familiar.
SAGITÁRIO - - Aproveite este benéfico dia para promover seu sucesso social,
profissional e material. Saiba, pois, que uma excelente conjunção astral o está
favorecendo. Bom para o comércio e indústria de papéis e embalagens. Saiba o
que vai falar ou o que vai fazer em relação aos familiares para que eles não se
ressintam de uma frase mal colocada.

TOURO -- Procure evitar as ações violentas e as palavras ásperas. Dia favorável para
novas amizades que o ajudarão a progredir muito. Sucesso nas associações, nos
negócios, nos assuntos de dinheiro. Bom período para empréstimos ou favores.
Conte sempre com a sua própria capacidade de ação não envolvendo outras pessoas
naquilo que é de sua responsabilidade.
GÊMEOS - Dia propício para tratar de assuntos importantes com autoridades
civis e militares. Evite, porém assinar documentos que possam comprometê-lo.
Evite atritos com filhos ou pais e as pessoas que dizem ser amigas. Ótimo ao
romance. Boa saúde.

CAPRICÓRNIO -Suas energias poderão ser empregadas com resultado. No
entanto, evite assumir compromissos contra os seus interesses, mesmo que
seja para agradar alguém. Nesta fase do ano, você não deve perder um só dia
para realizar tudo o que houver de importante.

CÂNCER - Período em que pode contar com as melhores condições nos negócios,
nas especulações e obrigações sociais. Haverá melhoria no campo amoroso e
familiar, se for mais atencioso. Chances em jogos.

AQUÁRIO - Todas as coisas que contenham arte, música e beleza atrairão sua atenção. Dê vazão aos seus instintos e sentimentos nobres. Poderá chegar a excelentes
resultados e boas conclusões. Momento excepcional que favorece a saúde e a família.

LEÃO -- Alguém da sua família poderá lhe dar sugestões ou orientações neste dia
ou, o mais tardar, amanhã. Dia promissor de felicidade sentimental e harmonia doméstica. Acautele-se em relação a sua saúde. Previna-se contra os inimigos ocultos.
VIRGEM - - Período muito bom para você. Se entender perfeitamente com sua família e com seus superiores e colega de trabalho e lucrará bastante se poupar o seu
dinheiro. Pode realizar negócios e amar, pois será bem sucedido.

Padre Valdenilson Pedro vai ficar mais 6 anos em Guararema

PROBLEMAS DE LÓGICA

www.coquetel.com.br

PEIXES - Com otimismo e entusiasmo, você conseguirá ótimos resultados.
Procure evitar os compromissos arriscados. Não trate com pessoas desconhecidas. Tenha cautela. Algumas rivalidades e divergências em relação ao
trabalho poderá ocorrer. Uma pessoa do sexo oposto continuará merecendo
a melhor da sua atenção.

© 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.

Decorando o quarto do bebê
Cláudia e outras duas futuras mães estão decorando
aos poucos o quarto do bebê. Ontem cada uma delas
comprou um item diferente para colocar no cômodo.
Considerando as dicas, descubra o nome de cada uma,
o item que adquiriu para
a decoração do quarto
do neném e a cor do
cômodo.

Cor do
quarto

um lindo abajur
para decorar o
quarto do seu bebê.

S
S N N N
N
N N
SN N
N N N
S N
N
N
N
S

Nome

Daniela
Azul
Branco
Verde-água

Branco

Verde-água

N
N
S
N
S
N
N
N

Cláudia

Azul

Ursinho de pelúcia

2. Daniela comprou

N
N
N
S
N
N
S
N

Bruna

Cor do
quarto

do bebê de Bruna
é verde-água bem
clarinho.

Abajur

1. A cor do quarto

Móbile de aviõezinhos

ILUSTRAÇÃO: CANDI

Item

3. Uma das mães

comprou um móbile
de aviõezinhos para
colocar no quarto
pintado de azul.

Nome

Item

Cor do quarto
Verde-água

Bruna

Ursinho de pelúcia

Cláudia

Móbile de aviõezinhos

Azul

Daniela

Abajur

Branco
6

Solução
Abajur

Daniela

Móbile de aviõezinhos

Cláudia

Ursinho de pelúcia

Bruna

Item

Nome
Verde-água
Branco
Azul
Daniela
Nome

Cláudia
Bruna

Branco
Azul
Verde-água
Cor do quarto

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

N
N
S
N
S
N
N
N

N
N
N
S
N
N
S
N
Abajur

Cor do quarto

Móbile de aviõezinhos
Item

Ursinho de pelúcia

Azul

Cor do quarto

@editorapetra

Branco

/editorapetra

Verde-água

TAMBÉM EM E-BOOK

Há uma muralha
entre você e
a felicidade?
Pois Deus quer
derrubá-la.

O carismático Padre Valdenilson Pedro, muito querido pela comunidade guararemense,
continuará em nossa cidade por mais seis anos. Ele vem desenvolvendo muitos
trabalhos bonitos em nossa cidade. Foi com merecimento, que no dia 17 de janeiro o Bispo
Dom Pedro Luiz Stringhini, renovou a sua a provisão para permanecer mais 6 anos como
Pároco em Guararema. Parabéns!
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“Te Encontrar” é o 2º clipe lançado pelo músico Carlos Ribeiro
O jovem guararemense Carlos Ribeiro, de 20 anos, vem fazendo sucesso e se destacando em suas redes sociais e lança o seu segundo clipe com a música “Te Encontrar”.

O músico Carlos Alexandre Ribeiro, filho do casal
José Catarino Ribeiro e
Bernadete Alves Cardoso, em entrevista com
a reportagem do Jornal
Gazeta de Guararema
fala de sua trajetória,
sonhos e projetos.
Atualmente trabalha em
uma fábrica aqui no município. Seu hobby na
maior parte do tempo
é ouvir músicas, gosta bastante de compor,
cantar, e quando pode
acaba jogando bola que
é uma das suas paixões
também.
Carlos conta que aos 10
anos de idade mais ou
menos, já tinha grande
interesse pela música. “O
tio Sebastião me levava
junto com o meu irmão
para fazer aulas de violão, que tinha em uma
comunidade da Igreja.
Me interessei bastante

pelo instrumento. Então,
minha mãe Bernadete
Alves, me inscreveu no
Centro Cultural, onde
possui um projeto para
aprendizagem de instrumento, assim eu iria me
aperfeiçoar ainda mais”.
No projeto conheceu o
músico e cantor Rafael
Alves que foi professor e
no cotidiano foi mostrando os outros caminhos
da música. “Ele me fazia
cantar nas aulas e notou
que eu cantava bem para
a minha idade, e foi aí,
no Centro Cultural, que
me surgiu o interesse
em cantar. Fiz a minha
inscrição nas aulas de
canto. Comecei a fazer
algumas apresentações
que o próprio projeto do
Centro Cultural proporcionava, e com o microfone na mão eu me sentia
apto para cantar e poder
fazer aquilo que gostava.
Desde então não parei
mais de cantar”.
Sonhos e projetos é o
que todo artista busca e
com ele não seria diferente, o reconhecimento
do próprio trabalho. “Ser
artista independente é
uma tarefa dura, mas
isso faz com que os nossos sonhos sejam ainda
mais gratificantes quando são conquistados.
Ainda tenho muitos projetos pela frente, como
lançar mais músicas autorais. Um projeto bem

“Te Encontrar” é o 2º clipe lançado pelo músico Carlos Ribeiro

bacana que quero pôr em
prática ainda esse ano, e
o projeto “SÓ ACÚSTICOS”, são músicas autorais com participações
de outros cantores. No
momento tenho duas músicas lançadas que estão
disponíveis em todas as
plataformas digitais. As
minhas músicas foram
gravadas no Estúdio Flat
do meu grande parceiro e
produtor Rafa Rodrigues,
em Mogi das Cruzes.
Iniciamos os projetos
no meio do ano passa-

do e estamos seguindo
juntos com ideias bem
legais para esse ano de
2021. Tenho um excelente
profissional que está me
acompanhando nessa
minha nova jornada.”
O músico Carlos Ribeiro
já lançou dois clipes, a
primeira música se chama “Quando a Saudade
Bater” com participação
do Júnior e o 2º clipe com
a música “Te Encontrar”
que é o mais novo single
do cantor.
Confira o Clipe: https://
youtu.be/aQlhbI9W3v4
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Primeira idosa é vacinada em Guararema
Município imunizou 166 pessoas em dois dias, entre profissionais de saúde, idosos de asilos e coletores de exames swab
A Dona Maria da Glória de
Souza, de 60 anos, conhecida como Glórinha, residente do Lar dos Velhinhos
São Vicente, foi a primeira
idosa imunizada contra a
Covid-19 em Guararema.
Ela é acamada e foi acolhida em 2003 pela entidade.
Ao todo, entre esta quinta
(21/01) e sexta-feira (22),
a Secretaria Municipal de
Saúde vacinou 166 pessoas
do primeiro grupo prioritário da campanha de vacinação contra a Covid-19,
composto por profissionais de saúde, idosos que
se encontram em asilos e
coletores de exames swab.
O município iniciou a vacinação nesta quinta-feira e
usou, até o momento, 59%
das doses enviadas pelo

Governo do Estado de São
Paulo no primeiro lote. A
expectativa é de que todas
as vacinas sejam aplicadas
até sábado (23/01). O município recebeu 280 unidades
da CoronaVac.
De acordo com a secretária
municipal de Saúde, Adriana Martins, os coletores de
swab são trabalhadores
da saúde que estão totalmente na linha de frente
ao combate à pandemia e
que, por isso, foram imunizados também. “Esses
profissionais atuam diretamente no enfrentamento
à Covid, contribuindo para
a diminuição da circulação
do vírus, coletando exames
em domicílio e intensificando a testagem da população”, pontua.

Fotos Vitória Mikaelli
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Dia do Fotógrafo (08/01): Para a fotógrafa Rita Tavares,
a fotografia deixou de ser apenas trabalho e se tornou
amor, poesia, paixão e muita emoção. Parabéns a todos os
fotógrafos, cuja missão vai além do clicar; mas de captar
e resumir sentimentos, eternizar momentos importantes e
tornar inesquecíveis os acontecimentos.

A digital Influencer Vivian Brito, sempre muito requisitada
para eventos e propagandas, recentemente foi convidada
para participar das atividades em comemoração aos 35 anos
do Supermercado Monteiro. Da esquerda para direita: Vivian
Brito, Carol Monteiro, Camila Carrilho e Gabriel Monteiro.

Os noivos Queisse e Paulo Fernandes, ladeados pelos padrinhos Fatinha e Carlos, Vânia
e Eurico, contraíram matrimônio (16/01) numa linda e emocionante cerimônia.

Dia do Farmacêutico (20/01): Na pessoa da simpática
farmacêutica Cristina Akemi (Drogarema) cumprimentamos todos os profissionais que estão sempre buscando
a fórmula para curar e dar qualidade de vida às pessoas,
aplicando doses extras de dedicação e respeito.

Uma das alegrias de Guto e Dani é curtir os momentos de brincadeira com Harley e
Davidson. Isso é pra lá de bom!

GESTÃO

Governo federal lança “Balcão Único”
para simplificar a abertura de empresas

Por meio de um formulário único e totalmente digital, empreendedores podem abrir empresas em apenas um dia e sem necessidade de percorrer vários órgãos públicos
Ministério da Economia
acaba de lançar o “Balcão
Único”, um sistema que
permite a qualquer cidadão abrir uma empresa de
forma simples e automática, reduzindo o tempo e
os custos para iniciar um
negócio no Brasil. O projeto
– liderado pela Secretaria
Especial da Receita Federal e pela Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital
do ME – foi desenvolvido
pelo Serviço Federal de
Processamento de Dados
(Serpro).
A primeira cidade a aderir
ao projeto foi São Paulo,
que tornou disponível o
novo sistema na última
sexta-feira (15/1) para os
interessados em abrir um
negócio no município. A
próxima cidade a oferecer a
facilidade aos empreendedores será o Rio de Janeiro.
A implementação do Balcão
Único é feita em parceria
entre o governo federal e
os governos municipais e
estaduais. O Balcão Único
é uma integração de dados
entre os órgãos de cada esfera de Governo. O sistema
é disponibilizado pela Junta
Comercial do estado.
“Os empreendedores podem abrir uma empresa
muito mais rapidamente,
sem burocracia, sem perder tempo com exigências e
deslocamentos desnecessários, resolvendo tudo em
um só lugar. Vamos colocar
o Brasil no caminho das
melhores práticas internacionais para a abertura de

negócios”, afirma o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia, Caio Mario Paes
de Andrade.
Os empreendedores podem
abrir uma empresa muito
mais rapidamente, sem burocracia, sem perder tempo
com exigências e deslocamentos desnecessários,
resolvendo tudo em um só
lugar”, secretário especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio
Mario Paes de Andrade
De acordo com o último relatório do Banco Mundial,
divulgado em outubro de
2019, para abrir uma empresa nas cidades do Rio
de Janeiro e São Paulo,
era necessário cumprir 11
procedimentos – alguns,
em órgãos distintos – o
que levava, em média, 17
dias e gerava um custo que
representa 4,2% da renda
per capita. Essa burocracia
colocou o Brasil na 138ª po-

sição no quesito “abertura
de empresas”, entre os 190
países avaliados pelo Banco Mundial.
A transformação digital em
um Balcão Único no modelo de one stop shop fará o
Brasil ganhar posições no
ranking mundial quanto à
facilidade de fazer negócios. “Trata-se de inovação
e simplificação importante
para o ambiente de negócio
brasileiro, que busca reduzir
o número de procedimentos
para abrir pessoas jurídicas
no país. Esta diminuição de
etapas garantirá que o Brasil atinja melhor pontuação
no ranking Doing Business
no quesito abertura de empresas, principalmente em
um cenário de retomada da
economia”, ressalta o secretário especial da Receita
Federal do Brasil, José Barroso Tostes Neto.
Trata-se de inovação e simplificação importante para o
ambiente de negócio brasileiro, que busca reduzir o
número de procedimentos

para abrir pessoas jurídicas
no país”, secretário especial
da Receita Federal do Brasil,
José Barroso Tostes Neto
Com o Balcão Único, a
coleta de todos os dados
necessários para o funcionamento da empresa é feita
pelo preenchimento de um
formulário eletrônico único,
disponível na internet. Anteriormente, em São Paulo,
o empreendedor tinha que
entrar em quatro portais diferentes – dois no governo
federal, um no estado e um
no município – para realizar o registro e dar início ao
funcionamento da empresa,
além de realizar outros sete
procedimentos medidos
pelo Banco Mundial.
Agora, tudo poderá ser feito
em um só ambiente virtual:
recebimento das respostas
necessárias da Prefeitura;
registro da empresa; obtenção do número do Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e inscrições
fiscais; desbloqueio do
cadastro de contribuintes;

recebimento das licenças,
quando necessárias; e ainda o cadastro dos empregados que serão contratados.
O Balcão Único permitirá
que os empreendedores
possam, no momento da
abertura da empresa, realizar o cadastro de empregados pelo e-Social.
“Dessa forma, todos os
passos necessários para
o registro e funcionamento do negócio poderão ser
realizados em um único
procedimento, de forma
on-line, com respostas automáticas, e sem custo. É,
sem dúvida, uma revolução
na abertura de empresas no
Brasil”, ressalta o diretor do
Departamento Nacional de
Registro Empresarial e Integração, André Santa Cruz.
Depois de São Paulo e Rio
de Janeiro – cidades com
maior concentração de negócios no país – o governo
federal pretende expandir o
projeto para todo o Brasil,
beneficiando e estimulando empreendedores brasi-

leiros e estrangeiros que
queiram investir no país.
Órgãos envolvidos
Entre os órgãos envolvidos
no projeto estão a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da
Economia; Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil do Ministério da
Economia; Secretaria Especial de Modernização do
Estado da Secretaria Geral
da Presidência da República; Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho no
Ministério da Economia;
Sebrae Nacional e unidades
dos estados de São Paulo e
Rio de Janeiro; Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de
São Paulo; Junta Comercial
do Estado de São Paulo; a
Prefeitura do Município de
São Paulo; e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae). Fonte: Ministério da
Economia
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Resumos dos capítulos das novelas
De 23/01 a 30/01/2021
Globo – 19h15

sábado, 23 de janeiro
Penélope mente para Beto
sobre o apartamento em que
mora com as amigas. Bruna
coloca a família de Giovanni
contra ele, dizendo a Francesca que o filho se aliou a Aparício. Murilo pensa que Afonso
está viajando e se prontifica a
ajudar Carol. Bruna descobre
que Giovanni contou para Camila que ela foi sua namorada
e deduz que a moça mentiu
para ela. Fedora sugere que
Leozinho seduza Safira para

Globo – 21h15

sábado, 23 de janeiro
Rubinho se emociona com
o presente de Bibi. Caio confidencia a Selma que a Polícia
está pronta para invadir a
comunidade dominada por
Rubinho. Selma questiona
Caio sobre Bibi. Simone confronta Dita sobre acobertar as
atitudes de Silvana. Ritinha
despista as desconfianças de
Zu. Ruy e Zeca se lembram
da profecia do índio. Cibele
briga com Ruy por causa de
Ivana. Ruy revela a Dantas
que Cibele fez um exame de
DNA em Ruyzinho sem o seu
consentimento. Rubinho se
insinua para Carine e presenteia Bibi. Garcia pede a Aurora
que não apresente Rubinho a
Elvira. Irene acredita que Garcia esteja instalado na casa
de Aurora. Ritinha procura
Jeiza. Alan aconselha Jeiza

Globo – 18h15

25 A 30 DE JANEIRO
Flor do CARIBE – capítulo 127, segunda, 25
de janeiro
Dom Rafael pede perdão a Chico. Taís e Candinho se divertem em praia.
Candinho fica sem jeito
ao beijar o rosto de Taís.
Rodrigo sugere que Ester procure documentos
de Klaus Wagner. Duque
falsifica os documentos
de Hélio. Quirino acomoda Nicole. Maria Adília
convida Guiomar para um
café. A pedido de Ester,
Zuleika entrega a Hélio o
documento falso feito por
Duque. Hélio se prepara
para fugir. Ester encontra
um documento de Klaus
Wagner com impressão
digital. Natália quer desistir
do casamento. Duque analisa as impressões digitais
e atesta que Klaus Wagner

conseguir seu apoio na candidatura à presidência do Grand
Bazzar. Rebeca se irrita com o
sucesso que Aparício faz com
Penélope e Leonora. Dinalda
encontra a carteira de Aparício
e descobre que ele é o presidente do Grand Bazzar.
RESUMO HAJA CORAÇÃO – capítulo 092, segunda,
25 de janeiro
Bruna avisa a Camila que
lutará por Giovanni. Dinalda deduz que Aparício está
enganando Rebeca. Adônis
despreza Carmela. Jéssica e
suas amigas tentam humilhar
Shirlei. Tancinha comenta com
Shirlei que fica sensibilizada
quando se encontra com Apolo. Fedora orienta Leozinho
sobre como convencer Safira
a assinar o documento de
transferência de suas ações
do Grand Bazzar. Tamara
seduz Apolo.

RESUMO HAJA CORAÇÃO – capítulo 093, terça, 26
de janeiro
Bruna discute com Giovanni. Aparício pede a Dinalda
que não revele sua identidade
a Rebeca. Camila vai à loja
de explosivos em busca do
vendedor João Romantini.
Fedora anuncia que, se ganhar a presidência, demitirá
Aparício e Agilson. Carmela e
Leonora combinam de sabotar
as modelos que participarão
do teste. Márcia avisa Carol
que Afonso precisa resolver a
situação da bolsa de estudos
dela e dos irmãos.
RESUMO HAJA CORAÇÃO – capítulo 094, quarta,
27 de janeiro
Camila inventa uma desculpa para se aproximar de
João. Penélope diz a Henrique que eles devem contar
a Beto que estão juntos. Nair

aconselha Adônis a se declarar para Shirlei. Beto se
surpreende com o comportamento de Tancinha. Giovanni
fica preocupado com a falta
de notícias de Camila. A mãe
de João avisa a Camila que
o filho concordou em vê-la.
Safira comenta com Lucrécia
que sente a presença de Teodora na mansão. Camila vai
ao encontro de João.
RESUMO HAJA CORAÇÃO – capítulo 095, quinta,
28 de janeiro
Beto afirma a Tancinha
que o amor que sente por ela
o transformou. Apolo e Tamara
passam a noite juntos. Adônis revela a Shirlei que está
apaixonado por ela. Cris e
Felipe presumem que Vitória
não aceitará Shirlei como namorada do filho. Camila sofre
um golpe e tenta fugir, mas
acaba desmaiando. Rebeca

janta com Agilson, que diz
que está apaixonado por ela.
Francesca acredita ter visto
Guido. Tancinha flagra Apolo
e Tamara se beijando.
RESUMO HAJA CORAÇÃO – capítulo 096, sexta, 29
de janeiro
Tamara pede desculpas
a Apolo por ter hostilizado
Tancinha. Shirlei aconselha
Tancinha. Bruna se desespera
ao saber que Camila está viva.
O médico avisa a Aparício
que Camila sofreu traumatismo craniano. Henrique diz a
Carmela que ela jamais será
modelo. Carmela descobre
que Henrique e Penélope
estão juntos. Tamara decide
não tomar seus remédios
para participar da Fórmula
Rally. Carol diz a Nicolas que
abandonará a escola. Fedora
interrompe a inauguração da
cantina de Tancinha.

RESUMO HAJA CORAÇÃO – capítulo 097, sábado,
30 de janeiro
Fedora acusa Beto de
traição por ele estar ao lado
de Tancinha. Aparício tenta
tranquilizar Agilson e Lucrécia sobre o estado de saúde
de Camila. O médico avisa à
família de Camila que a vida
dela não está mais em perigo.
Fedora se incomoda com o
sucesso da cantina de Francesca e Tancinha. Carmela
conta a Beto que Henrique
está namorando Penélope e
arma para que o publicitário
flagre o amigo com sua mãe.
Carol confessa a Murilo que
Afonso morreu e que ela
cuida sozinha dos irmãos.
Bruna planeja atentar contra
a vida de Camila no hospital.
Beto flagra Henrique com
Penélope.

a conversar com Zeca. Jeiza
descobre que Zeca e Ritinha
se beijaram.
RESUMO A FORÇA DO
QUERER – capítulo 109,
segunda, 25 de janeiro
Zeca tenta explicar por
que beijou Ritinha, mas Jeiza o interrompe e afirma a
Cândida que não quer mais
saber do rapaz. Abel cobra
satisfações de Edinalva sobre
o comportamento de Ritinha, e
Nazaré repreende Zeca. Caio
e Simone tentam convencer
Silvana a retomar o tratamento para sua compulsão.
Aurora comenta com Bibi que
Elvira quer conhecer Rubinho.
Joyce flagra Mira com Irene.
Comandados por Rubinho,
os traficantes resgatam Sabiá
da prisão. Eurico não aceita
a transição de Ivana. Jeiza e
Caio se encontram por acaso
e se aproximam. Silvana garante a Eurico que não foi ele
quem assinou os cheques do
talão de Dantas. Cibele guarda o exame de DNA de Ruyzinho, que foi devolvido por Ruy.
Caio e Jeiza se beijam.
RESUMO A FORÇA DO
QUERER – capítulo 110, terça, 26 de janeiro

Zeca vê quando Jeiza
desce do carro de Caio. Jeiza
confessa a Cândida que gostou de ter beijado Caio. Caio
questiona Irene sobre Solange. Silvana tenta convencer
Eurico de que a assinatura
nos cheques não é do empresário. Jeiza marca um jantar
com Caio, e Alan aconselha
a pupila a ter calma. Rubinho
pede que Bibi negocie um
armamento com bandidos e
Alessia alerta a amiga. Joyce
rejeita Ivana e Zu a conforta. Cândida comenta com
Edinalva e Ritinha que Jeiza
recebeu flores de Caio. Eurico cede em fazer um cartão
de crédito para Elvira. Elvira
pensa em pedir ajuda a Sabiá
para encontrar Solange/Irene.
Joyce decide cortar a mesada
de Ivana. Simone sugere que
Ivana adote o nome de Ivan.
Ritinha conta para Zeca que
Jeiza beijou outro homem.
Bibi perde a negociação de
armas com os bandidos.
RESUMO A FORÇA DO
QUERER – capítulo 111,
quarta, 27 de janeiro
Bibi se desespera com a
possibilidade de represália
de Sabiá. Zeca descobre que

Jeiza está saindo com Caio e
afirma que o relacionamento
dos dois não tem mais volta.
Ivana sofre discriminação ao
procurar um emprego. Sabiá
perdoa o mau negócio de
Bibi. Ruy repreende Cibele por
tentar ajudar Ivana. Alertada
por Biga sobre a rejeição da
família a Ivana, Silvana encontra uma forma de ajudar,
e Simone agradece a mãe.
Ritinha implora que Jeiza não
conte a Caio que é bígama.
Jeiza provoca Zeca. A polícia
procura por Bibi, que pede
asilo na casa de Silvana.
RESUMO A FORÇA DO
QUERER – capítulo 112,
quinta, 28 de janeiro
Silvana esconde Bibi em
sua casa, com a ajuda de Dita.
Aurora enfrenta os policiais e
se desespera com as atitudes
de Bibi. Silvana acolhe Ivana
e promete conversar com
Joyce e Eugênio. Edinalva
sente ciúmes de Abel com
Mere. Bibi ouve que Caio
visitará Eurico e Silvana tenta
despistar o marido. Alessia
desconfia do comportamento
de Rubinho. Nonato vê Bibi
escondida, mas não conta
para Eurico. Zeca e Jeiza tro-

cam ofensas. Dantas conclui
o envolvimento entre Irene e
Mira e confisca o celular da
secretária. Zu dá para Ivana
o dinheiro que Eugênio pediu
que lhe entregasse. Heleninha
reclama com Garcia sobre
sua posição na empresa da
família. Aurora estranha a falta
de luz repentina em sua casa.
Bibi descobre que Caio está
namorando Jeiza.
RESUMO A FORÇA DO
QUERER – capítulo 113,
sexta, 29 de janeiro
Bibi se revolta contra Jeiza e liga para Rubinho. Yuri
comenta com Heleninha que
uma moça lhe perguntou sobre a caixa de luz da casa de
Aurora. Irene provoca Joyce,
e Ruy se irrita. Dantas atende
a uma ligação de Irene no celular de Mira e confirma que as
duas estão mancomunadas.
Rubinho arma para levar Bibi
de volta para a comunidade.
Abel lamenta o fim do noivado
de Zeca e Jeiza. Orientada
por Irene, Mira confessa a
Dantas a amizade das duas.
Bibi agride Carine por causa
de Rubinho, e Sabiá se preocupa. Ruy confronta Irene.
Jeiza se incomoda ao ver

Zeca beijando uma mulher.
RESUMO A FORÇA DO
QUERER – capítulo 114,
sábado, 30 de janeiro
Zeca apresenta Carla a
Nazaré. Caio desconfia quando Aurora conta que Bibi sabe
de seu namoro com Jeiza.
Bibi afirma a Kikito e Sabiá
que vigiará Carine. Eugênio
despede Mira, que se muda
para a casa de Irene. Irene
afirma a Mira que afastará
Garcia e Elvira de seu caminho. Ritinha insinua a Zeca
que Ruyzinho poderia ser seu
filho. Dita se surpreende ao
saber que Bibi já foi noiva de
Caio. Joyce não aceita ouvir
Silvana sobre Ivana. Ruy defende Ivana, que se emociona
com o irmão. Eurico insiste
para que Junqueira convença
Heleninha a abrir mão de seus
direitos na empresa. Caio
alerta Jeiza para cuidar de
sua segurança. Elvira e Garcia cuidam de Dedé na casa
de Aurora. Cândida sonda
Aurora sobre sua relação com
Caio. A luz na casa de Aurora
se apaga novamente.

é Dionísio Albuquerque.
Guiomar pretende exigir
que Dionísio reconheça a
paternidade de Candinho.
RESUMO FLOR DO
CARIBE – capítulo 128,
terça, 26 de janeiro
Guiomar promete a
Maria Adília que não vai
colocar Candinho em risco.
Hélio chega ao aeroporto.
Hélio consegue embarcar
em avião. Amaralina conta
a Cristal que Duque é seu
avô. Lino e Carol mostram
as primeiras peças da nova
coleção para Vanessa.
Hélio vai para atrás das
grades, na companhia de
outros detentos. Natália
sonha com casamento
e fica insegura. Guiomar
agradece a Quirino por ter
hospedado Nicole. Cassiano conta aos tenentes
que pediu para o delegado
chamar Alberto para depor.
Ester comemora jantar
em família. Alberto recebe
uma intimação para depor.
Natália se preocupa com a
barriga que está custando
a crescer. Dom Rafael
aceita ajudar Cassiano.
Willian fala para Nicole que
adorou ela ter ido morar
com ele e o pai. Alberto

debocha de Hélio na delegacia. Alberto avisa a
Bibiana que Hélio foi preso.
RESUMO FLOR DO
CARIBE – capítulo 129,
quarta, 27 de janeiro
Zuleika conta a Dionísio
que Hélio foi preso. Dionísio liga para Castro para
falar sobre Hélio. Bibiana
vai à casa de Dionísio tirar
satisfações sobre a prisão
do filho. Alberto deixa claro
que não vai ajudar Dionísio
caso ele seja pego pela polícia. Dom Rafael dá bons
conselhos a Duque e Cassiano sobre a mina. Natália
surpreende Carol e Mila ao
comprar uma barriga falsa.
Bibiana chora nos braços
de Donato. Castro oferece
mais dinheiro a Hélio para
que mantenha o acordo
com o ex-patrão. Manolo sugere chamar Aurora
para Vila dos Ventos. Manolo convoca Aurora para ir
à Vila dos Ventos. Samuel
tenta, em vão, convencer
Hélio a dizer a verdade.
Quirino isenta Juliano de
culpa pela prisão de Hélio.
Samuel procura Bibiana
e Donato para falar de
Hélio. Ester descobre que
a sentença do juiz sobre

Laurinha está próxima.
RESUMO FLOR DO
CARIBE – capítulo 130,
quinta, 28 de janeiro
Ester afirma a Alberto
que ficará com a guarda
da filha. Chico conta a Taís
a verdade sobre Dionísio,
Candinho e Maria Adília.
Taís demonstra interesse
por Candinho e procura
formas de ajudá-lo. Cristal
avisa a Dom Rafael e Amparo que fará um show no
Flor do Caribe. Ester pede
o apoio de Guiomar na
audiência pela guarda de
Laurinha. Guiomar decide
depor em favor de Ester.
Ester não quer envolver
Samuca na audiência pela
guarda de Laurinha. Quirino flagra Nicole dançando
no meio da sala. Cristal
se prepara para o show
no Flor do Caribe. Taís
incentiva Samuca a doar
brinquedos antigos. Ester
fica com ciúmes ao ver
Cassiano abraçando Cristal. Ester ouve a conversa
entre Cassiano e Cristal.
Cristal canta seus sucessos no Flor do Caribe. Taís
dá o brinquedo de Samuca
para Candinho. Ester ganha a guarda de Laurinha.

RESUMO FLOR DO
CARIBE – capítulo 131,
sexta, 29 de janeiro
Lindaura conta a Samuel que Ester conseguiu
a guarda de Laurinha. Taís
promete a Maria Adília que
manterá em segredo a história de Candinho. Doralice
precisa da ajuda de Quirino
para adotar Beatriz. Alberto surta e agarra Ester.
Enfurecido, Alberto rasga
vestidos de Ester. O delegado dá a Hélio a chance
de dizer a verdade. Maria
Adília demonstra cuidados
com Quirino e sua família.
Doralice pede a Quirino
que ajude na adoção de
Beatriz. Samuel gosta de
saber que Laurinha irá
morar com eles. Quirino
conversa com Juliano sobre Doralice. Cassiano
conta para Ester que a
explosão na mina revelou uma jazida. Hélio não
aceita receber a visita dos
pais na prisão. Hélio diz a
Castro que cortou relação
com os pais. Alberto culpa
Guiomar por ter perdido a
guarda de Laurinha. Lino
e Veridiana se preocupam
com Candinho. Manolo e
Samuel conversam sobre

Dionísio. Manolo vai à casa
de Dionísio e chama o empresário de Klaus Wagner.
RESUMO FLOR DO
CARIBE – capítulo 132,
sábado, 30 de janeiro
Manolo sugere a Dionísio que Aurora trabalhe como sua cozinheira.
Candinho presenteia Taís
com uma flor. Veridiana
observa Taís com Candinho. Veridiana percebe
o interesse de Taís por
Candinho. Guiomar pede o
contato de Muniz para Ester. Manolo conta a Samuel
sobre seu encontro com
Dionísio. Dom Rafael avisa
Cassiano que seu nome
está limpo na Guatemala.
Alberto leva uma bronca
de Dionísio. Natália afirma
a Juliano que Doralice quer
competir com ela. Guiomar quer obrigar Dionísio
a reconhecer Candinho.
Muniz orienta Guiomar no
processo para obrigar Dionísio a reconhecer Candinho. Bibiana e Donato ouvem notícia sobre o caso
de Hélio no rádio. Guiomar
apresenta Candinho como

filho de Dionísio durante a
festa do empresário.
Produção : TV Globo

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.)
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Prefeitura e Câmara de Guararema
planejam ações para cobrar a EDP
Os trabalhos prestados pela empresa de energia têm sido alvo de muitas reclamações feitas pela população
Os trabalhos prestados
pela empresa de energia
têm sido alvo de muitas
reclamações feitas pela
população
Os serviços de energia
prestados pela empresa
EDP, em Guararema, têm
sido alvo de muitas reclamações por parte da
população. Com o objetivo de encontrar soluções
para o problema, o prefeito de Guararema, José
Luiz Eroles Freire, o Zé,
teve uma reunião com os
vereadores nesta sexta-feira (22/01) para discutir
medidas que podem ser
adotadas.
No encontro, ficou decidido que os poderes
Executivo e Legislativo
do município vão agir em
conjunto para tomar as
providências necessárias em prol das melhorias no setor de energia
da cidade. A reunião contou com a presença de
todos os vereadores, que
reafirmaram o compromisso junto ao prefeito
de não poupar esforços
para solucionar a problema.
A primeira medida será
encaminhar um ofício
à Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel)
solicitando providências
e, dessa forma, pressionar a EDP a melhorar o
serviço ofertado à população. Além disso, o
município buscará apoio
de deputados estaduais
e federais para reforçar a
medida. Caso o serviço
ainda assim não melhore, será considerada a
possibilidade de levar o
problema à justiça.
“Tratamos de assuntos
importantes de nosso
município e um deles,
que merece uma atenção
especial, é a questão dos
péssimos serviços que a
EDP vêm prestando ao
município. Nós do Executivo e os vereadores
do Legislativo de Guara-

rema vamos tomar todas
as providências necessárias para cobrar da EDP
melhorias no serviço”,
afirma o prefeito Zé.
“Todos nós vereadores
estamos comprometidos em resolver esse
problema. Não aguentamos mais esse péssimo
atendimento que a EDP
tem feito em nosso município. Vamos adotar as
medidas cabíveis para
que essa situação realmente mude na cidade”,
observa o presidente da
Câmara, Sidnei Santos
Leal.
A reunião ocorreu no
Paço Municipal e outros
assuntos foram abordados, como reforma administrativa e projetos de
lei. Segundo o prefeito
Zé, o diálogo entre Executivo e Legislativo será
uma constante na gestão
das políticas públicas de
Guararema.
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