Ano 10

Jornal Gazeta de Guararema, Sábado, 20 de Fevereiro de 2021 <> ano 11- nº 489 - <> Distribuição gratuita

Edição de Imagens - Editor Quinzinho - Tiragem: 5 mil exemplares

Prefeito Zé Luiz cobra Sabesp para melhorias
no abastecimento e qualidade da água
O chefe do Executivo foi taxativo ao exigir dos representantes da concessionária que os problemas sejam resolvidos em Guararema
O prefeito José Luiz Eroles
Freire, o Zé, se reuniu na tarde
desta quarta-feira (17/02) com
representantes da Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)
para cobrar melhorias no
serviço prestado em Guararema. O chefe do Executivo
guararemense foi taxativo ao
exigir que os problemas de
abastecimento e de má qualidade d’água sejam resolvidos
no município.
“A gente tem um problema de
abastecimento que precisa ser
resolvido em curto prazo. Coloco-me à disposição da Sabesp
para ajudar na resolução dessa
situação, assim como as secretarias da Prefeitura”, disse
o prefeito durante o encontro.
Além disso, Zé cobrou que

melhorias sejam realizadas
pela concessionária quanto
ao alcance da coleta e tratamento do esgoto na cidade. O
prefeito citou a situação das
famílias da região Norte da
cidade, como os moradores
dos bairros Parateí e Maracatu, que passam por problemas
relacionados à falta e à má
qualidade da água.
“Esperamos que os problemas
quanto ao abastecimento sejam solucionados. Precisamos
que mais investimentos sejam
feitos na cidade para que a situação se normalize”, cobrou
o prefeito.
Após ouvir as reivindicações,
o gerente da Sabesp, José
Geraldo Júnior, informou
que uma bomba d’água foi
instalada no poço localizado

fotos: Vitoria Mikaelli - PMG

no bairro do Guanabara para
aumentar a vazão do reservatório. A expectativa da Sabesp
é de que o problema da falta de
água na região seja diminuído
já nos próximos dias. “Nossa
equipe esteve no local realizando o serviço. Pretendemos
aumentar de 12 m³ de vazão
para, no mínimo, o dobro”,
explicou o representante da
concessionária.
Também participaram da reunião o secretário de Obras,
Meio Ambiente, Planejamento e Serviços Públicos, Evail
Gonçalves Júnior, o adjunto
da Pasta, Dirceu Jacinto Granato, o encarregado da Sabesp em Guararema, Walter
Cabral, e o superintendente
da Sabesp, Sérgio Bekerman.

Seguindo protocolos sanitários, retorno das aulas presenciais completa um mês em Guararema
Uso da máscara, regras para o distanciamento e higienização constante das mãos marcaram a primeira fase do retorno
Com rígidos protocolos sanitários para evitar a disseminação da Covid-19, a
retomada das aulas presenciais na rede municipal de
ensino de Guararema com-

pleta um mês nesta quinta-feira (18/02). Os alunos
retornaram às salas de aula
em 18 de janeiro adotando
o modelo híbrido, em que o
ensino é dividido entre au-

las presenciais e remotas.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, cerca de 1,5 mil alunos
retornaram aos estudos
presenciais, o que corres-

ponde a 53% do total de
crianças na faixa etária autorizada a retornar presencialmente. Neste primeiro
momento, apenas alunos
entre 4 e 10 anos receberam
a liberação para voltarem às
salas de aulas.
A estratégia adotada
pela Pasta considerou a
modalidade híbrida de ensino como a mais segura
aos estudantes, uma vez
que os alunos são divididos em dois grupos e frequentam as aulas em dias
alternados. Mesmo com
a liberação de até 50% de
ocupação, as escolas receberam, no primeiro mês do
retorno, em média, 26% de
sua totalidade. Na primeira
semana, apenas 18 % dos
alunos retornaram.
Além da fragmentação
dos grupos de estudantes, outros critérios para
a segurança de alunos e
funcionários foram seguidos à risca, como o uso da
máscara, as regras para o
distanciamento físico e higienização constante das

mãos, com água, sabão e,
também, álcool em gel, disponibilizado em todos os
ambientes da escola.
De acordo com a assessora
da Pasta, Michele Fonseca, “estudantes de todas
as idades estão dando o
exemplo, cumprindo rigorosamente os protocolos
de retorno às atividades
escolares. Só tiram a máscara na hora do lanche, e
quando terminam a colocam rapidamente”, explica.
“Mas é preciso deixar claro:
a qualquer momento familiares podem mudar a opção, inclusive retornando
para o ensino remoto, caso
desejarem”, completa.
Preparação para o retorno
No início de janeiro, a Secretaria de Educação de
Guararema promoveu reuniões com pais dos alunos matriculados na rede
municipal de ensino para
tratar da retomada das aulas presenciais nas escolas
da cidade. Segundo informações da Pasta, a pauta
dos encontros contemplou

a abordagem do plano de
retomada das aulas presenciais. Durante as reuniões,
foram apresentados e entregues o “Guia de Orientação aos Pais em Tempos
de Covid-19”, o kit de máscaras faciais de tecido para
uso dos alunos e a agenda
escolar com o cronograma
das aulas.
O retorno das aulas teve
início na cidade com alunos de frequência escolar
obrigatória (Pré-Escola e
Ensino Fundamental), com
presença de até 50% do número de matriculados por
dia, divididos nos períodos
da manhã e da tarde.
Opinião dos pais
No fim de 2020, em pesquisa conduzida pela Secretaria Municipal de Educação,
53% dos pais acenaram a
favor do retorno das aulas
presenciais. Esse cenário
se repetiu durante as reuniões que precederam o retorno das aulas neste ano,
em que eles se mostraram
favoráveis ao modelo de
ensino híbrido.
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TREINO PROGRAMADO, TREINO EXECUTADO

Que o treinamento físico
precisa de disciplina, frequência, rotina (no bom sentido)
e outros tantos pontos importantes para que se consiga
o resultado desejado, é fato;
muito falado, debatido, esmiuçado e diariamente salientado
pelos profissionais de Edu-

cação Física nas academias,
grupos de treinamento, praças, parques, estúdios, etc.
E claro, todos os praticantes
e atletas em seus diversos
níveis de condicionamento físico, idade, objetivos e
capacidade física, sabem
também da importância da
regularidade para que o resultado aconteça e persevere.
Contudo, como sempre digo,
treino programado é treino
executado, salvo alguma intercorrência que o impeça,
como uma lesão, doença, etc.
A programação deve ser seguida independentemente de
condições climáticas ou aquela olhada para o sofá. A partir
do momento que houve uma
desistência apoiada numa

desculpa, que no fundo você
sabe que era apenas uma
desculpa para não treinar e
se enganar, há então uma
derrota. É a sua derrota para
seu pensamento negativista e
que sabota todo seu esforço e
empenho até então. Pode parecer uma questão um tanto
abstrata mas sempre temos,
eu também obviamente, um
lado que nos inclina a não
treinar, deixar para depois,
para amanhã ou fazê-lo
parcialmente. A diferença é
se deixar levar ou não pela
prostração. É mais cômodo,
mais gostoso ficar na frente
da TV, no celular, dormindo
ou simplesmente não fazendo nada, apenas esperando o
tempo passar, a vida passar.

E ela passa. Num dado momento a conta vai chegar, o
boleto vai ser cobrado, pode
ser pela gordura corporal
em taxas elevadas, perda de
resistência física e fraqueza
muscular, queda nos níveis
da densidade óssea, dores
que vão surgindo por todo
o corpo, enfim, a saúde de
modo geral indo para o brejo. E o “mas”. Sempre existe
um “mas”. “Mas eu fiquei em

casa por conta da pandemia”,
“mas eu não vou treinar por
causa de aglomeração e da
máscara”, “mas eu não treino
hoje porque está frio, chuvoso, tem jogo do Palmeiras...”
E a mente vai criando assim,
condicionamentos, gatilhos
que são acionados automaticamente para sabotar sua
programação de treino. Isso é
muito perigoso, pois pode começar com um dia na sema-

na, depois dois, uma semana
num mês, um mês e quando
menos espera, foram meses
apoiados em desculpas para
ficar sem se exercitar. Até a
expectativa de vida pode ser
severamente afetada por essa
ação. Como dizia um tio: “sua
cabeça é seu guia”. Uma frase
simples que resume bem o
texto acima e que poderia ser
aplicada em diversas situações na vida diária.

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

Rápidas >> Ficou na lembrança
Há 09 anos...
“Ela é referência como gestora pública”.

Dona Conceição

Dona Conceição Apparecida Alvino de Souza
Vacinação dos idosos de 85 anos ou mais.
Pessoal, a vacinação contra a Covid-19 está contemplando
cada vez mais grupos. No dia 15/02, começaram a ser imunizados os idosos com 85 anos ou mais e, aproximadamente,
70 pessoas desta faixa etária já receberam a primeira dose.
Entre elas está a dona Conceição Alvino, que já foi prefeita da
cidade por três gestões e é responsável por muitos avanços
e conquistas para Guararema. O Prefeito Zé faz questão de
deixar registrado a admiração e o carinho que tem por esta
grande mulher, que considera uma referência como gestora
pública. “E se você faz parte ou conhece alguém com esta
faixa etária, não deixe de fazer o cadastro para a vacinação!”
O link continua disponível no http://bit.ly/3aPtaMy.
Vamos em frente, Guararema!
Alta no preço da gasolina

O consumidor deve começar a sentir no bolso os reajustes no
preço da gasolina e diesel. Ontem (19/02) a Petrobrás anunciou
um aumento de 5,2% para o diesel e de 10,2% para a gasolina.
Este foi o aumento mais intenso do ano e a 4ª vez que os preços
são revistos desde o início de janeiro. Fonte: Agência Estado

Ela tem amor no que faz, é
apaixonada pelas crianças,
cuida delas como se fosse
sua própria mãe. Estamos
falando da eterna prefeita
Conceição Apparecida Alvino
de Souza, na época diretora
das creches municipais. Diariamente, ela comparecia às
creches e era recebida com
carinho. Com grande emoção, Conceição carregava
as crianças no colo, brincava
com elas, ajudava na hora
da alimentação e acompanhava no horário em que as
mães vinham buscá-las nas
creches.
Parabéns Conceição!

Foto histórica, registrada no dia 05/04/2012
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Transparência: Guararema divulga lista das pessoas vacinadas contra a Covid-19
Disponível no site da Prefeitura, o balanço semanal é atualizado às sextas e divulgado às segundas-feiras
Com o objetivo de dar transparência à campanha de vacinação, a Secretaria de Saúde de Guararema começou
a atualizar, semanalmente,
uma lista com a quantidade
e informações das pessoas
vacinadas no município. Por
razões éticas e em conformidade com a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD),
os nomes dos imunizados
não são expostos. As informações mais recentes
foram atualizadas nesta segunda-feira (15/02).Os dados
estão disponíveis no site da
Prefeitura, na seção “Informações Coronavírus”, e são

divididos por quantidade de
doses, local de trabalho (ou
estadia, no caso dos idosos
institucionalizados) e cargos
dos trabalhadores da saúde
que fazem parte do grupo
prioritário da primeira fase
da campanha. O balanço é
atualizado às sextas e divulgado às segundas-feiras. O
link de acesso direto é o https://coronavirus.guararema.
sp.gov.br/contador-de-vacina. Para a secretária municipal de Saúde, Adriana
Martins, é fundamental dar
transparência aos dados referentes à Covid-19. “A população precisa ficar ciente dos

dados referentes à vacinação
na cidade. Por isso, o portal mostra, por exemplo, o
total de pessoas vacinadas,

a atividade que o vacinado
exerce e os postos onde a
imunização ocorreu”, explica
a titular da Pasta.

Com base nos dados disponíveis no portal, é possível
visualizar dados relativos
a 775 pessoas que já foram
imunizadas contra a Covid-19 no munucípio. No entanto, 1.003 doses da vacina
já foram aplicadas, considerando as segundas doses,
que totalizam 228, segundo
dados atualizados na última
sexta-feira (12).
A Santa Casa é a unidade de
Saúde da cidade onde mais
pessoas foram vacinadas,
com 204 imunizações já realizadas. Entre os que já receberam ao menos uma dose
na Santa Casa, os técnicos
de enfermagem (59) e os

atendentes e recepcionistas
(40) são os grupos que mais
receberam o imunizante.
Ainda de acordo com o balanço da vacinação, além
dos trabalhadores da Santa Casa, pessoas de outros
12 locais (seja unidade de
saúde ou asilo) estão sendo imunizadas contra a
Covid-19. São eles: Asilo
Estância Vale Verde, Asilo
Lar dos Velhinhos, Ambulatório Pós-Covid, Central de
Abastecimento Farmacêutico, Secretaria Municipal da
Saúde, Vigilância em Saúde,
UBS Lambari, UBS Jardim
Dulce, Samu 192, Cevac,
Caps e Cesap.

Conselho Municipal de Saúde realiza eleição para escolher seus representantes

O pleito ocorre a partir das 8 horas deste sábado (20/02), no Cesap, e é aberto a toda população
O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Guararema realiza
neste sábado (20/02) o 9º pleito
eleitoral para escolha dos representantes do segmento Usuários. A eleição ocorre a partir
das 8 horas, no Centro de Especialidades de Saúde e Apoio
a População (Cesap), que fica na
Rua São Vicente de Paula, 110,
Centro, e é aberto à população.
Com o objetivo de evitar aglomeração devido à pandemia da
Covid-19, a votação será escalonada, com agendamento de horário por categoria. Os eleitores
escolherão entre 12 candidatos
divididos em quatro categorias:
Entidades ou Movimentos Sociais (quatro); Portadores ou Entidades de Portadores de Patologia ou Deficiência (dois); Clube
de Serviços (dois); e Sociedades
Comunitárias (quatro). O Con-

res de serviços, trabalhadores da
Saúde e Usuários. Os representantes do segmento Usuários são
escolhidos por meio de votação
popular, via Pleito Eleitoral.
Para votar basta comparecer
no Cesap, preferencialmente no

selho Municipal de Saúde é um
órgão colegiado integrante do
Sistema Único de Saúde (SUS)
do Município de Guararema, com
caráter deliberativo, normativo,
fiscalizador, permanente, consultivo e atuante na formulação
e proposição de estratégias e

horário estipulado para a categoria do candidato escolhido, com
um documento de identificação
com foto. O uso de máscara é
obrigatório. Horários de votação
Entidades ou Movimentos Sociais: das 8 às 9 horas.

Portadores ou Entidade de Portadores de Patologia ou Deficiência: das 9 às 10 horas. Clube
de Serviços: das 10 às 11 horas.
Sociedades Comunitárias: das
11 às 12 horas. Quem são os
candidatos? Confira, a seguir, a
relação dos candidatos:

controle de execução das políticas públicas de saúde, inclusive
nos seus aspectos econômicos
e financeiros, vindo daí a importância da sua atuação.
O CMS é composto por representantes do Poder Público e esferas governamentais, prestado-

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema - 11 2626.0606 / 11 99910. 7781
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"(?) Gioconda",
quadro de
Da Vinci

Euclides
da Cunha,
escritor
fluminense
Análogo
Um dos
orixás da
Umbanda
(?) feita: é
dita sempre
de modo
invariável

Pré-(?):
riqueza
mineral
do Brasil
"Fica (?)
Esta Noite",
filme de
João Falcão

Porque; visto que
(?) Mader: a Rosemere de "Sangue Bom"
Partida de (TV)
futebol que
antecede
o jogo
principal

Cor das
penas do
flamingo
(Zool.)
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Solução
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BANCO

Estado da
Barreira
do Inferno
(sigla)
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PEIXES - As ações corretivas, discussões demoradas, demandas e toda e
qualquer questão que se ligue aos seus direitos, devem ser tratadas com
cautela e coragem. Conte com os amigos, principalmente com pessoas da
família. Evite fazer inimigos ainda que isto lhe custe algumas concessões.

Espécie
de chaleira russa
estilizada

Planta que,
desidratada serve
de ração

O

AQUÁRIO - - Você está predisposto a ter um episódio amoroso neste dia, que lhe
dará no futuro muitos aborrecimentos. Evite, portanto, qualquer coisa neste sentido.
Cuide mais da sua saúde, da sua reputação e não faça novos negócios.

Ou, em
inglês
Vogal da
vaia

Foco da
revisão
De acordo
geral

S

CAPRICÓRNIO -Os impedimentos e críticas frequentes devem ser evitadas,
juntamente com as ações violentas. Terá sucesso financeiro, profissional e
social e bastante felicidade, na vida sentimental e amorosa. Com o seu nítido
senso de propósito, agindo imediatamente após pensar, você deverá abrir o
seu próprio caminho.

Norma
(?) de ótica,
percepção
enganosa

U

SAGITÁRIO - Alguma chance de êxito financeiro deverá surgir e você poderá
aproveitá-la com sua capacidade de ação e inteligência. Procure controlar de
modo rápido e objetivo, as resistências e obstáculos que possam surgir. Faça
prevalecer seu otimismo e receberá reais benefícios.

Letras que
antecedem
o cifrão,
no dólar

Peças
cobiçadas por
filatelistas

C
A
L
I
P
S
O

ESCORPIÃO - Bons prenúncios. Este dia lhe trará êxito. Não perca tempo
com minúcias. Arrisque-se em projetos mais audaciosos mesmo que os
outros não acreditem. Com senso e objetividade atingirá sucesso. Confie
mais em si mesmo e só terá a ganhar.

Animal reservado à
procriação
Cinta
Raça de
cães inglesa cujas
dobras da
face devem
ser limpas todos
os dias

C
E
G U
R E
N
C
O
B
F E
F R
T
P O

LIBRA - Bom ganho de dinheiro proporcionado pelo esforço em seu trabalho,
pelos negócios iniciados há muito, e as funções públicas. Todavia, tome
cuidado com perigos de acidentes provocados por produtos inflamáveis e
corrosivos. Momento dos melhores

"(?) Censura", programa da
TV Brasil

Sufixo da
função
álcool
(Quím.)

U E S
L A
F I M
I G O
I V
R OS A
N A R

VIRGEM - Pode conseguir grande progresso em muita coisa agora. Confie nas pessoas
que o cercam. Determinação e coragem em tudo o que empreender. A sua desconfiança
em relação às pessoas pode manifestar-se sem justificativa plausível. Indefinição e
imprevistos no trabalho.

Unidade
básica de
massa

G
B O V E
E V E
A
A Q
R O D U
L E I
S
I L
E R R O
L D O G
O
S R
S E
A
C O M
S
G A
A L U
L I M I

LEÃO - Alguma coisa importante, alguma notícia inesperada poderá deixá-lo aborrecido
e irritado. Procure superar sua emotividade colocando-se acima dos acontecimentos.
Novas oportunidades de sucesso no plano social e amoroso

Erga
Profissional
que acompanha
certos
passeios
ecológicos

U
N
A
N
I
M
E

GÊMEOS - Procure se precaver contra perigos de acidentes, relacionados com a água
e produtos químicos. Cuide da saúde e evite atos que possam afetá-lo moralmente.
Sucesso, todavia, em investigações e pesquisas. Os seus pensamentos estarão
voltados para os mistérios do desconhecido e das matérias chamadas ocultas.
CÂNCER - Dia benéfico para cuidar de assuntos financeiros e sociais. Pessoas
nascidas do seu relacionamento irão lhe proporcionar muita alegria. Aguarde
boas notícias de parentes afastados. Em relação às coisas do amor, alguma coisa
poderá mudar quando você vier a conhecer uma pessoa diferente. E isso pode
acontecer ainda hoje.

Ninfa do
mar (Mit.)
Urso, em
inglês

País natal Visual
da canto- típico dos
ra Cesária dias
Évora nublados

R

TOURO - Dia dos mais favoráveis a estes nativos, indicando melhorias no setor
profissional, social, favoráveis amizades, ótimos negócios e espetacular estado de
saúde. Os seus sentimentos hoje começam a fluir de um modo mais tranquilo e isso
vai ajudá-lo a resolver os seus problemas emocionais junto com a pessoa amada.

© Revistas COQUETEL

Governo (abrev.)
Grande Situação
Chapada dos (?), parque nacional manifes- do submarino
em Goiás declarado Patrimônio tação
no cais
de fé
Mundial pela Unesco em 2001

P

HORÓSCOPO PARA 21/02/2021

ÁRIES - Dia propício ao sucesso na investigação de todo e qualquer assunto místico.
Excelente saúde. Pense novamente em tudo o que você deseja da vida, pois alguns
dos seus sonhos podem estar sendo desnecessários neste momento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

2/or. 4/bear — ogum. 7/calipso — samovar. 9/cabo verde.

Horóscopo
Por: Omar Cardoso
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Guararema começa a vacinar idosos
com mais de 85 anos contra a Covid-19
Mediante agendamento, a vacina para esta faixa etária — e também para idosos com mais de 90 anos — está sendo aplicada na Central de Vacinação Coronavírus
fotos: Vitoria Mikaelli - PMG

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta segunda-feira
(15/02) a vacinação de idosos
com idade entre 85 e 89 anos
que moram em Guararema. A
expectativa da Pasta era de
imunizar, no primeiro dia de vacinação deste público, cerca de
70 pessoas contra a Covid-19.
Mediante agendamento, a
vacina para esta faixa etária
— e também para idosos com
mais de 90 anos — está sendo
aplicada na Escola Profissionalizante Prefeito Sebastião
Alvino de Souza, localizada

no bairro Nogueira, onde funciona a Central de Vacinação
Coronavírus (Cevac).
A vacinação ocorre no formato
drive-thru (sem a necessidade
de sair do carro), e para pedestres, que aguardam na sala
de espera externa. O serviço
funciona de segunda a sábado,
no horário das 8 às 20 horas,
e conta também com triagem
de pessoas, espaço para cadastramento, estacionamento
e sala de aplicação de vacina.
A nova fase de imunização,
para o público acima de 85

anos, ocorre logo após a liberação da vacinação dos idosos
acima de 90 anos, realizada na
semana passada. Até a última
atualização da Secretaria de
Saúde, divulgada no final de
semana, 775 pessoas haviam
sido vacinadas na cidade, entre idosos e profissionais da
saúde.
A secretária de Saúde de Guararema, Adriana Martins, informou que o primeiro dia de imunização em idosos com mais
de 85 anos correu dentro do
planejado e que a expectativa

é imunizar a maior quantidade
possível de moradores nesta
faixa etária.
“Vale lembrar que o cadastro
para vacinação de idosos com
mais de 90 anos continua disponível, assim como, em breve,
estará liberado o cadastro para
idosos com mais de 80 anos.
As pessoas que se encaixam
nos grupos prioritários e que
moram em Guararema devem
ser cadastradas e aguardar a
ligação da nossa equipe. Não
é necessário ir a uma unidade
de saúde”, explica Adriana.

Agendamento . Para agendar a
vacinação, basta acessar o site
da Prefeitura de Guararema
(www.guararema.sp.gov.br),
clicar na aba “Cadastramento
para Vacinação da Covid-19”,
preencher o formulário com as
informações do idoso e aguardar o contato das equipes da
Secretaria de Saúde.
No dia agendado para receber
a dose, é preciso apresentar
um documento (original e cópia) com foto contendo o número do CPF e o comprovante

de endereço (original e cópia)
nominal ou núcleo familiar. O
esquema de cadastramento
segue as diretrizes do Plano
Estadual de Imunização e
tem como objetivo organizar
o processo de vacinação sem
causar aglomerações.
Todas as informações referentes à pandemia e à campanha
de vacinação na cidade podem
ser acompanhadas no site https://coronavirus.guararema.
sp.gov.br.
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Guararema cria Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT)

No posto de atendimento, o morador poderá fazer seu currículo, ter informações sobre a Carteira de
Trabalho Digital, receber orientação profissional, se candidatar a vagas de trabalho e outros serviços
A Secretaria de Emprego
e Desenvolvimento Econômico de Guararema criou
nesta semana o Serviço de
Atendimento ao Trabalhador (SAT), espaço voltado
para orientar os cidadãos
sobre as vagas do mercado de trabalho e oferecer
serviços importantes para
a carreira profissional.
No SAT, o morador pode fazer ou atualizar seu currículo, ter informações sobre a
Carteira de Trabalho Digital,
receber orientação e acompanhamento profissional,
se candidatar a vagas de
trabalho e, em breve, ter
acesso a outros serviços
que serão implantados para
atender os munícipes.
O novo posto de atendimento criado pela Pasta

vem para substituir o antigo Balcão de Empregos,
que deixa de existir como
consequência de uma reestruturação realizada pela
Prefeitura, que tem o objetivo de adequar os serviços
às necessidades dos trabalhadores e do mercado
contemporâneo.
Com a alteração, o SAT irá
continuar os trabalhos já
realizados, se empenhando
para proporcionar ao cidadão guararemense todo o
suporte necessário para
que melhore sua estrutura
profissional e encontre a
recolocação no mercado de
trabalho.
“A criação do SAT é um
marco para a Secretaria de
Emprego e Desenvolvimen-

to Econômico de Guararema, que inaugura um novo
ciclo de atendimento ao
guararemense”, explica o
secretário da Pasta, Marlon
Rodrigues. “No SAT, vamos
atender os moradores que
querem tirar dúvidas, atualizar seu currículo e receber orientações quanto à
qualificação profissional”,
completa.
A intenção do SAT é ser
referência no atendimento da população em busca
de orientação profissional,
melhoria do currículo e recolocação no mercado. O
propósito da iniciativa é
contribuir com o desenvolvimento econômico e social
do município.

fotos: Vitoria Mikaelli - PMG

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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Colunista Social

SILENE

OLIVEIRA

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

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
DIA NACIONAL DO ROTARY CLUB (23/02): Prestamos nossa homenagem ao Rotary Club, uma Organização Não Governamental que tem como ponto forte a capacidade de mobilizar comunidades, superando todas as divisões nacionais, étnicas, religiosa e política, e de unir pessoas com o objetivo de ajudar ao próximo, abrindo
um leque de oportunidades e mudanças, buscando promover a paz e a boa vontade no mundo. Na ilustre pessoa do Sr Cledson Nogueira, Presidente do Rotary Club
de Guararema, parabenizamos todos os rotarianos que, por meio das suas aptidões, experiências e entusiasmo, contribuem e participam ativamente de importantes
campanhas e ações, apoiando o companheirismo e levando o nome do seu clube por onde passam, deixando marcas de muito respeito e valorização.
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Em Guararema, 2ª via do IPTU já está
disponível para consulta e emissão
A consulta do imposto é realizada no site da Prefeitura, na aba “Emissão Carnê IPTU”; vencimento da primeira parcela ocorre em 10 de março
Os moradores de Guararema já podem consultar e
emitir a 2ª via do boleto do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU). A consulta
do imposto é realizada por
meio da internet, no site da
Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br). Basta acessar a aba “Emissão Carnê
IPTU” e, em seguida, inserir a documentação pessoal (CPF/CNPJ) e o número
da Inscrição Imobiliária.
Pode solicitar a 2ª via do
IPTU qualquer contribuinte
que possui a inscrição cadastral e o CPF ou CNPJ
do titular do cadastrado. Na
aba, além da emissão da 2ª
via do IPTU, o contribuinte
pode acessar os serviços
referentes ao Imposto Sobre Serviços (ISS), Dívida
Ativa e Cemitério.
De acordo com a Secreta-

ria Municipal de Finanças e
Tributação, parte da população já realizou a emissão
online do carnê e efetuou
o pagamento do tributo. A
data limite para pagamento
da contribuição tributária é
10 de março, tanto para o
morador que irá realizar o
pagamento em cota única
– com 5% de desconto –
quanto para quem pagará
a primeira parcela. “Essa
receita gerada pelo IPTU
é revertida para a própria
cidade, para manter a
qualidade do serviço que
é prestado em Guararema”,
explicou a assessora da
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação, Juliana Aparecida dos Santos.
Todos os carnês foram encaminhados aos Correios
nesta semana, a fim de
que cheguem aos contri-

buintes até 10 de março.
A Secretaria Municipal
de Finanças e Tributação
projeta, com base nas estimativas de arrecadação,
que aproximadamente R$
12 milhões sejam gerados
com o IPTU.
O agente de gestão da
Pasta, Phelipe Adolfo de
Siqueira, explica que a antecipação do pagamento do
IPTU é benéfica à administração municipal e também
ao contribuinte. “Os carnês
irão chegar nas casas das
pessoas, mas, caso não
chegue até a primeira semana de março, o contribuinte pode vir à Prefeitura
para que seja emitida a 2ª
via do imposto”.
Para outras informações
sobre o IPTU, o telefone é
o 4693-8000, nos ramais
8015/8005.

Av. Avenida Dona Laurinda, 449, Centro - Guararema | Tel: (11) 4693-1319

Faça seu cartão ﬁdelidade!
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Vereador indica a implantação Vereador André indica um Centro
de um Hospital Veterinário Esportivo no “Instituto do Alcool
O vereador e Advogado
Dr. Marcos Eesek de Brito,
foi muito feliz em sua indicação de nº28/2021 ,onde
ele Indica ao Exmo. Sr. José
Luiz Eroles Freire( Zé), Prefeito Municipal, nos termos
regimentais, providências no
sentido de serem feitas melhorias no Centro de Controle
de Zoonoses Municipal, com
a construção de um “Gatiln,
além de melhorar e aumentar
as instalações já existentes
para os animais, Indica ainda
o nobre Edil que seja implantado um Hospital Veterinário
Municipal no local.
Em sua justificativa , ele
alega abandono de animais,
especial os animais domésticos como cães e gatos, é
um problema que afeta de
maneira cada vez mais as
cidades e em Guararerna
não é diferente.
Além de ser considerado
como crime que precisa ser
denunciado, o abandono de
animais é causa de grande
mortalidade animal.
Em Guararema, Associações e Protetores Independentes têm se preocupado
com a causa animal e se
manifestado a favor do desenvolvimento de uma política de proteção e atenção
mais intensa à população
animal. Como todos sabem,
Guararema dispõe de um
Centro de Controle de Zoonoses Municipal com grande
potencial para o desenvolvimento dessa política de proteção e atenção aos animais.
A estrutura do Centro de
Controle de Zoonoses é
capaz de desempenhar pa-

Foto: FB do vereador

Vereador e Advogado Dr. Marcos Wezassek de Brito
pel de grande relevância na
sociedade, além de já dispor
de canil para o abrigo de animais abandonados e de realizar castrações, tem também
potencial para dispor de gatil
e implantação de um Hospital
Veterinário Municipal. Municipal no local é um avanço
significativo para a nossa
Cidade, tendo em vista que lá
seriam atendidos os animais
abandonados e aqueles das
pessoas de baixa renda, que
não possuem condições de
arcar com o custo de um
tratamento em clínicas particulares. Tudo isso poderá
ser feito em parceria com

Associações de Proteção
e Acolhimento dos Animais e
com os Protetores Independentes, e ainda com Universidades que exigem a
necessidade de estágios do
curso de Veterinária.
Cuidar e dar urna vida
digna aos nossos animais
é um dever de todos da
sociedade, razão pela qual
apresento esta Indicação
para que a Administração
Pública promova as medidas necessárias para o seu
atendimento.
Autor: vereador e Advogado Dr. Marcos Wezassek
de Brito

Vereadora indica implantação de rede de àgua nos bairros: Cerejeira,
Fukushima, Loteamento Parque Agrinco, bem como no Bairro Salto.
A vereadora Maria de
Fátima Soares Pereira de

Souza, em sua indicação de
º 37/2021, Indica ao Exmo.
Sr. José Luiz Eroles Freire
(Zé) Prefeito Municipal, nos
termos regimentais, providências do Setor competente da municipalidade no
sentido de ser implantada
a rede de água nos seguintes locais: Colônia Cerejeira, Fukushima, Loteamento
Parque Agrinco, bem como
no Bairro Salto.
Em sua justificativa a Nobre vereadora alega que os
bairros e loteamentos aqui
citados ainda não possuem
a rede de água potável, o
que é tão necessária e importante no dia a dia de seus
moradores.
Reivindica-se através da
presente Indicação , que
seja ela implantada em todas as vias desses locais,
urna vez que a falta da rede
de água tem feito com que
os moradores sofram com
a falta de água constante,
além da contaminação do
solo por conta das fossas
sépticas.
Ainda, cabe ressaltar que
devido às fossas sépticas
ficarem próximas aos poços que abastassem as residências, é muito comum

Vereadora Maria de Fatima Soares Pereira de Souza

os casos de viroses, principalmente em crianças, por
conta de tomarem água não
tratada. Por ser imprescindível a todos os moradores
o acesso a água tratada,

espera-se ver atendida a
presente e justa reivindicação o mais breve possível.
Autora vereadora -. Maria
de Fatima Soares Pereira
de Souza

O vereador André Augusto de
Oliveira, em sua indicação de
nº 46/2021, Indica ao Exmo.
Sr. José Luiz Eroles Freire
(zé) Prefeito Municipal, nos
termos regimentais, providências urgentes do Setor competente da Municipalidade no
sentido de ser construído um
Centro Esportivo e de Lazer,
com quadra poliesportiva e
aparelhos de ginástica, em
um terreno já de propriedade
Município localizado no Bairro
Itapema, mais precisamente
no local conhecido como “Instituto do Alcool, em beneficio
aos moradores do Bairro.
Em sua justificativa o nobre
vereador alega que a comunidade do Bairro Itapema,
mais
precisamente no local conhecido como “Instituto do Alcoolu, cresceu muito nos últimos
tempos, existindo lá inúmeros
moradores que, infelizmente,
até o momento contam apenas com um campo de futebol
para a prática de esportes.
A implantação de um Centro
Esportivo e de Lazer, com
quadra poliesportiva e aparelhos de ginástica, atenderá
aos anseios daquela comunidade que se encontra carente de um local adequado
que lhes proporcionem a
prática de atividades esporti
vas e também de lazer e que,
muitas vezes, encontram dificuldades no acesso aos centros esportivos localizados na
área central da Cidade.
Cabe ressaltar que

Foto: FB do vereador

Vereador André Augusto de Oliveira
no local existe o Residencial
Paraiba do Sul e, futuramente, outro empreendimento de
casas populares irá se instalar naquela localidade do
Bairro Itapema, portanto, o
número de moradores será
ainda maior. Assim, visa a
presente Indicação proporcionar aos moradores daquela

comunidade condições de
lazer e também da prática de
esportes, que são tão importantes em todas as fases da
vida. Portanto, espero o total
empenho da municipalidade
em atender a presente e justa
reivindicação. Autor: vereador André Augusto de Oliveira

Vereador Júnior da Casa de Ração indica
construção de creche no Guanabara
A notícia publicada na Edição
nº 488, página 9, sob o título
“Vereador Zézão do Porto indica a construção de Creche
no Bairro Chácara Guanabara”, apresenta uma incorreção. Na verdade, a indicação
de creche no Bairro Chácaras
Guanabara, sob nº 22/2021
é do Vereador José Francisco Beraldo Junior (Júnior da
Casa de Ração).
A indicação 22/2021 foi apresentada pelo Vereador Júnior
na Sessão Ordinária do dia 1º
de fevereiro de 2021 e pede a
construção de uma creche municipal no Loteamento Chácaras Guanabara em um terreno
pertencente à municipalidade,
localizado na confluência das
Ruas Portugal e Suíça.
Segundo a justificativa do Vereador Júnior, o bairro Guanabara tem crescido bastante
ao longo do tempo, existindo
lá inúmeras crianças, cujos
pais, diariamente, necessitam deixá-las nas creches
de bairros vizinhos, fazendo
um longo percurso e impondo
sacrifícios a elas.
Outra justificativa é que muitas
mulheres residentes no bair-

Vereador José Francisco Beraldo Junior (Júnior da Casa de Ração).

ro precisam trabalhar e não
o fazem por não terem com
quem ou onde deixarem seus
filhos. A construção da creche
oferecerá melhores condições
e conforto às crianças que não

precisarão mais se deslocar
para outros bairros e maior
tranquilidade para as mães
que poderão deixar seus filhos em local apropriado enquanto trabalham.
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Saúde intensifica ações contra
d engu e, e m G u a r a r e m a

Trabalho de nebulização casa a casa ocorreu no bairro Vale dos Eucaliptos e no Centro
A Secretaria de Saúde de Guararema intensificou, nesta semana,
as ações de combate à dengue
na cidade. Nos últimos dias, os
agentes da Pasta realizaram
trabalhos de nebulização casa
a casa nos bairros Vale dos Eucaliptos e no Centro, utilizando
inseticida para eliminar possíveis focos do mosquito Aedes
Aegypti.
Os índices relacionados à dengue, em Guararema, aumentaram
em fevereiro. Dois novos casos
foram descobertos na cidade,
totalizando, em 2021, três diagnósticos positivos para a doença
– nos bairros Guanabara, Vale
dos Eucaliptos e Centro.
Em 2019, o município registrou

dez casos positivos da doença.
Já em 2020, os casos subiram
para 68. Cuidados. Os principais
vilões no acumulo de água que
servem como criadouros do mosquito da dengue são os pneus
sem uso, garrafas, “pratinho” das
plantas, recipientes para estocar
água e outros objetos. Por isso,
a Secretaria municipal de Saúde
pede que a população fique atenta quanto a estes e outros itens,
para que o mosquito da dengue
não se reproduza.
Caso uma pessoa identifique
um terreno com lixo acumulado
e objetos com água parada, é
preciso protocolar uma denúncia de foco de dengue no e-mail:
protocolo@guararema.sp.gov.br.

fotos: Vitoria Mikaelli - PMG
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Guararema abrirá inscrições para curso de Processamento Artesanal de Leite

As aulas serão realizadas entre 25 de fevereiro e 26 de março, na sede do Fundo Social de Solidariedade do município

A Secretaria Municipal de
Emprego e Desenvolvimento
Econômico, em parceira com o
Sindicato Rural de Jacareí e o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-SP), abrirá nesta quarta-feira (17/02), a
partir das 8 horas, inscrições
para o curso gratuito de Processamento Artesanal de Leite, em Guararema.
Com duração de 48 horas,
divididas em aulas práticas e
teóricas, o curso será realizado entre os dias 25 de fevereiro e 26 de março pela Escola
Profissionalizante. Durante as
aulas, o participante aprenderá a transformar o leite em
produtos como queijos, bebidas lácteas e fermentados.
Os participantes também vão
descobrir a maneira correta

de higienizar as mãos, local
para o preparo, equipamentos,
utensílios e a própria matéria
prima. O curso ensinará ainda
como interpretar e cumprir a
legislação para o processamento desses produtos.
Além das aulas, que serão
realizadas na sede do Fundo
Social de Solidariedade - rua
Dona Laurinda, 193, Centro – o
curso oferecerá o material que
o aluno utilizará, a alimentação e, ao final do período, o
certificado de conclusão.
Para realizar a inscrição, os
interessados devem ir, a partir
desta quarta (17), à Secretaria
Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico –
Rua Dezenove de Setembro,
127, Centro – com RG, CPF,

comprovante de endereço,
de segunda a sexta-feira, das
8 às 11h30 e das 13 às 16h30.
O cadastro também pode ser
realizado pelo link https://forms.gle/rEyppcPyLWBNqdhL6.
O acesso será liberado a partir
de quarta-feira (17).
A Secretaria Municipal de
Emprego e Desenvolvimento Econômico reforça que as
aulas presenciais atendem às
diretrizes estabelecidas pelo
Governo Federal e Estadual,
Organizações de Saúde e Prefeitura Municipal de Guararema. Os protocolos de segurança sanitária e distanciamento
social, medidas importantes
para evitar a disseminação
da Covid-19, serão seguidos
rigorosamente.
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