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Ano 10

Guararema inicia vacinação de idosos 
com idade  ent re  80  e  84  anos
O grupo desta faixa etária começou a ser vacinado após o município receber, na quinta-feira (25/02), um novo lote de imunizantes

A Secretaria de Saúde de Gua-
rarema iniciou nesta sexta-feira 
(26/02) a vacinação contra a Co-
vid-19 em idosos com idade entre 
80 e 84 anos. O grupo desta faixa 
etária começou a ser vacinado 
após o município receber um 
novo lote de imunizantes da As-
traZeneca com 270 doses (24 
destinadas a idosos de 85 a 89 

anos e 246 enviadas a idosos de 
80 a 84 anos). Mediante cadas-
tro e agendamento de horário, a 
imunização continua a ocorrer na 
Central de Vacinação Coronaví-
rus, na Rua Doutor Armindo, 567, 
no bairro Nogueira. Idosos com 
hora marcada precisam levar um 
documento com foto contendo o 
número do CPF, o Cartão Nacio-

nal de Saúde e o comprovante de 
residência atualizado (todos com 
original e cópia). É imprescindível 
levar os documentos originais e 
as cópias. Sem eles, não será 
possível fazer a aplicação.
 Os moradores de Guararema 
nessa faixa etária podem con-
tinuar a ser cadastrados no link 
http://bit.ly/2NAGTPY para rece-

ber a vacina contra a Covid-19. 
É importante que familiares e 
amigos com acesso à internet 
ajudem os idosos a fazerem o 
procedimento. “Começamos a 
vacinar a população de 80 a 84 
e avançamos no nosso crono-
grama de imunização contra 
o coronavírus. É importante 
ressaltar que o município está 

seguindo, rigorosamente, todas 
as orientações técnicas dos ór-
gãos responsáveis. Além disso, a 
secretaria está atuando em con-
formidade com o cronograma de 
entrega de doses por parte do 
governo do Estado de São Pau-
lo”, afirma a secretária municipal 
de Saúde, Adriana Martins.
 Vale ressaltar que idosos com 

85 anos ou mais, que ainda não 
foram vacinados, precisam ser 
cadastrados para o recebimento 
da primeira dose. Para este pú-
blico, outros dois formulários já 
estão disponíveis no site da Pre-
feitura (www.guararema.sp.gov.
br), na aba “Cadastramento para 
Vacinação da Covid-19”.

Profissionais de saúde
Na tarde de terça-feira 
(23/02), a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde divulgou 
um comunicado informando 
que a aplicação da segunda 
dose da vacina contra a Co-
vid-19 para profissionais da 
Saúde foi adiada na cidade, 
em razão da falta de doses 
repassadas pelo Governo do 
Estado.
 A previsão da Pasta era de 
que parte dos profissionais 
da Saúde começasse a rece-
ber a segunda dose do imu-
nizante a partir desta quarta 
(24), conforme o cronograma 
informado oficialmente pelo 
governo estadual, o qual o 
município está seguindo ri-
gorosamente. Mesmo com o 
adiamento, o intervalo de até 
28 dias entre as duas doses, 
estimado pelo Ministério da 

Saúde, está sendo respeita-
do, não prejudicando a eficá-
cia do imunizante.
 “É importante ressaltar que 
o município está seguindo, ri-
gorosamente, todas as orien-
tações técnicas do governo 
estadual, o qual nos garantiu 
o envio da segunda dose. Já 
cobramos oficialmente o Esta-
do, que nos pediu para aguar-
dar. Junto com os demais mu-
nicípios da região, estamos 
nos mobilizando para que 
as doses cheguem o quanto 
antes. Mas vale ressaltar que 
estamos atuando em confor-
midade com as orientações 
oficiais do governo estadual”, 
afirma Adriana.
 
Além do mais, é necessário 
que os profissionais da Saúde 
(tanto da rede pública quanto 

da particular) e a população 
de Guararema fiquem aten-
tos aos comunicados oficiais 
sobre o calendário de vaci-
nação na cidade, divulgados 
nas redes sociais e no site da 
Prefeitura. Também é funda-
mental destacar que não é 
preciso procurar as unidades 
de saúde e a Central de Va-
cinação Coronavírus (Cevac) 
nesse momento. O município 
vai retomar a campanha as-
sim que receber um novo lote 
de vacinas.
 
Até o momento, segundo a 
última atualização da Secre-
taria de Saúde, 956 pessoas 
receberam a primeira em 
Guararema, enquanto 275 
foram imunizadas com a se-
gunda dose.

Fotos: Vitória Mikaelli
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Rápidas >> Ficou na lembrança 
          Há 37 anos... 

SUPLEMENTO PARA TREINAR MELHOR... POLÊMICA?

Com certeza esse é um as-
sunto muito polêmico. Volta e 
meia me deparo com situações 
que me fazem refletir e voltar a 
falar sobre o tema. Diariamen-
te me perguntam o que tomar 
para treinar ou para pedalar, 
ou para aumentar a massa 
muscular, ou para emagrecer 

mais rápido, etc. Lógico que 
há também quem me pergunte 
o que eu tomo para treinar e 
quando revelo meus “segre-
dos”, há um misto de surpresa 
e decepção na expressão do 
meu interlocutor. Por partes: 
breve resumo de minha história 
esportiva; comecei a nadar aos 
7/8 anos de idade, entrei para 
a primeira equipe de natação 
entre 10/11 anos em Jacareí, fui 
nadador até 18 anos, comecei 
no triátlon aos 23 anos e en-
tre idas e vindas, entre várias 
provas de triátlon, ciclismo e 
mountain bike, fiz dois Ironman. 
Estou com 50 anos, treino dia-
riamente e escalonadamente 
as três modalidades do triátlon 
além de fortalecimento e flexi-
bilidade simplesmente porque 
eu gosto muito. Meus “suple-

mentos” são banana, maçã, 
aveia, laranja, castanhas, mel, 
rapadura e bala de goma. Nun-
ca tomei nenhum suplemento 
sintetizado do tipo whey pro-
tein, bcaa, creatina, cafeína, 
ou qualquer outro do gênero. 
Aliás a única vez que uma nu-
tricionista me prescreveu uma 
suplementação para teste, não 
passou de dois dias e descar-
tamos a ideia. Meu negócio é 
quitanda. Há estudos atuais 
que desmascaram o principal 
argumento da suplementação 
que é a facilidade de absorção 
dos nutrientes pelo organismo. 
É só pesquisar artigos sérios 
no Google. Quando dou essa 
informação às pessoas que me 
questionam, há reações inte-
ressantes. Como disse ante-
riormente, além da decepção 

há também um certo ceticismo 
porque eu não falo o que es-
peram, ou seja, afirmar e pro-
pagar o uso de suplementos e 
ainda indicar e prescrever. Não 
há suplemento que vá resolver 
a falta de empenho no treina-
mento e o treinamento falho, 
sem método, sem programa-
ção, sem um sistema para ser 
seguido e executado. Ninguém 
engorda 10, 20 kilos em uma 
semana, um mês. Mas buscam 
suplementos que facilitem o 

emagrecimento, sem ter que 
se empenhar no treinamento e 
no controle alimentar e ainda 
por cima num prazo absurdo de 
30 dias ou até menos. Outros, 
fazem treino lagartixa e querem 
ter o resultado jacaré à base 
de suplementos. Garrafas de 
1,5 litros cheias de tranqueiras 
para ficar forte, dar um “gás”, 
melhorar a recuperação do 
treino...mas que treino? Trin-
ta, quarenta minutos de exer-
cícios sem programação, sem 

estrutura, sem método, sem 
técnica e quer evoluir usando 
suplementos. Outros querem 
melhorar o pedal numa subi-
da, aumentar os km rodados, 
pegar um pódio no Desafio Ru-
ral, com suplementos mágicos. 
Mas não querem seguir uma 
periodização séria que trará re-
sultados em 4 a 6 meses. Fica 
a dica: treine, alimente-se bem, 
descanse adequadamente e 
viva melhor! 

Há 37 anos acontecia na Igreja Matriz de Guararema, a Bodas de Ouro do casal Antônia Guilherme 
Franco (Dona Nini) e Olimpio Guilherme Filho (Sr. Neguito) - “in-memorian”. Eles eram muito religiosos 
e  queridos pela comunidade e deixaram histórias em nossa cidade. 

Feira Livre da Região Norte, em Guararema, 
vai mudar de local a partir de 7 de março

A Feira Livre funciona todos os domingos, das 6 às 13 
horas, e a organização cumpre todos os protocolos 
sanitários contra a Covid-19

A partir do dia 7 de março, a Feira Livre da Região Norte, que atu-
almente ocorre na Praça Pública André Luis Fernandes Cardoso, 
no bairro Jardim Dulce, em Guararema, será realocada para a Rua 
Paulo Afonso Fernandes, no mesmo bairro.
 
De acordo com a Secretaria Municipal de Emprego e Desenvol-
vimento Econômico, a mudança de endereço será realizada para 
adequação do local devido a questões logísticas diagnosticadas pela 
administração municipal, bem como para atender à possibilidade de 
ampliação que a Feira Livre venha a ter.
 
A expectativa da Pasta é de permanecer por ao menos quatro se-
manas com a feira no novo local, para que haja um estudo sobre a 
aceitação da população. Atualmente, a Feira Livre da Região Norte 
é composta por barracas com os mais variados produtos, como 
verduras, legumes, frutas, pastel e caldo de cana. O funcionamento 
ocorre aos domingos, das 6 às 13 horas, seguindo todos os protocolos 
sanitários contra a Covid-19.
                                         
Para outras informações, a população pode entrar em contato com 
a Sala do Empreendedor pelos telefones (11) 4693-1432 / 1717, ou 
pelo e-mail: saladoempreendedor@guararema.sp.gov.br.
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Prefeito Zé realiza melhorias em obras de
pavimentação no Bairro  Chácaras Guanabara
Os trabalhos estão sendo finalizados nas ruas Portugal, Suíça, Espanha, Dinamarca, Canadá, China e Colômbia; mais de 85% das obras já foram concluídas

O prefeito José Luiz Eroles 
Freire(Zé), por meio da Se-
cretaria Municipal de Obras, 
Meio Ambiente, Planejamento 
e Serviços Públicos vem reali-
zando serviços de pavimenta-
ção asfáltica em importantes 
trechos do bairro Chácaras 
Guanabara, em Guararema. 
Após intensificar os trabalhos 
na região, a Pasta encaminha 
a finalização dos serviços no 
bairro.
 
As intervenções estão sendo 
realizadas nas Ruas Portugal, 
Suíça, Espanha, Dinamarca, 
Canadá, China e Colômbia. 
Mais de 85% das obras já fo-
ram concluídas e a finalização 
dos trabalhos no local está 
prevista para o mês de abril.
 
A etapa de pavimentação já 
foi finalizada em todas as vias 
selecionadas para receber as 
melhorias, assim como a ins-
talação das guias e sarjetas 
de concreto e do sistema de 
drenagem no bairro.
 
Segundo o secretário munici-
pal de Obras, Evail Gonçalves 
Júnior, a pavimentação de tre-
chos do bairro trará melhorias 
significativas na qualidade de 
vida dos moradores da região, 
auxiliando na locomoção diária.
“Com as intervenções, vamos 
trazer mais segurança para o 
tráfego local e mais fluidez. 
Além disso, vamos eliminar 
as manutenções paliativas 
executadas, principalmente, 
nos períodos de chuva. São 
intervenções importantes e 
necessárias”, pontua o titular 
da Pasta.
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

                            HORÓSCOPO PARA 28/02/2021
ÁRIES -- Você terá vantajosas e reais oportunidades, já que seu signo é pleno de 
chances e oportunidades. Favorável a compras e vendas lucrativas. O período da noite 
poderá ser aproveitado em recreação. Excelente fluxo para o amor. Dinheiro ganho 
inesperadamente.

TOURO - Procure compreender o seu valor profissional, relacionando-o ao bem 
que poderá causar ao seu semelhante no futuro. Leia mais penetre nas coisas para 
realmente melhorar e valorizar o seu intelecto e sua personalidade. Você está sujeito 
a aceitar com muita facilidade, opiniões e sugestões de terceiros.

GÊMEOS -Melhor disposição para o trabalho, aos negócios e a vida social, está 
previsto para hoje. Haverá alegria e muita felicidade proporcionadas pelos amigos 
e familiares e pela pessoa amada. Coloque em prática as novas ideias.

CÂNCER - Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais proveito-
sa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis. Romance favorecido. Não 
deixe que o desânimo torne as coisas mais difíceis para você. Notícias agradáveis 
depois do meio dia.

LEÃO - Aproveite uma oportunidade que surgirá para fazer passeios se as circunstâncias 
favorecem. Evite atritos no período da manhã. Um presente ou uma visita o agradará 
bastante. Na esfera amorosa, a tendência será de muita alegria interior, transferindo 
para a pessoa amada todo o seu bom humor e otimismo.

VIRGEM -Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e assuntos senti-
mentais. Pessoas amigas e conhecidas procurarão favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, 
jogos, esportes e loteria sob excelente influxo. Pode viajar. 

LIBRA - Demonstre firmeza, convicção e mais confiança em si, que con-
seguirá, neste dia, influenciar pessoas importantes ao seu progresso e 
prosperidade profissional e material. Contudo, evite precipitações em seu lar.

ESCORPIÃO - Este dia, deverá favorecê-lo nos assuntos familiares e ques-
tões financeiras ligadas aos colegas de trabalho ou pessoas conhecidas. 
Procure ser previdente quanto aos demais assuntos porque o passado pode 
trazer alguma coisa que o aborrecerá.

SAGITÁRIO -  Dia em que poderá obter lucros, no comércio de produtos químicos 
e líquidos, de um modo geral. Tratar de assuntos relacionados com sua melhoria 
financeira e pedir favores. Felicidade amorosa e conjugal. Extraia da sua vida 
tudo o que não faz parte da sua natureza.

CAPRICÓRNIO - Pessoas nascidas sob este signo, terão possibilidades de 
sucesso de algum modo. As influências dos luminares lua e sol prometem 
êxito. Boa indicação para a vida sentimental. Viverá uma boa fase astral no 
próximo período.

PEIXES - Não será conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado 
com o excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e mui-
to benefício receberá em breve. Influência benéfica para a saúde. Procure 
aprender mais com as pessoas amigas. Não tenha medo de se arriscar, tome 
a iniciativa de procurar essas pessoas.

AQUÁRIO - - Não será conveniente aventurar-se em novos negócios. Cuidado com 
o excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e muito benefício 
receberá em breve. Influência benéfica para a saúde. Procure aprender mais com 
as pessoas amigas. Não tenha medo de se arriscar, tome a iniciativa de procurar 
essas pessoas.

Solução

2

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.
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Numa noite de 
inverno, Anita e 
outras duas mulheres 
queriam apenas estar 
bem agasalhadas e 
comer uma refeição 
quente. Considerando 
as dicas, descubra o 
nome de cada mulher, 
o tipo de sopa que 
saboreou e o chá que 
bebeu antes de dormir.

1. Dora tomou um 
delicioso caldo 
verde.

2. Eliana bebeu uma 
xícara de chá de 
hortelã antes de 
dormir.

3. Uma das mulheres 
tomou uma sopa 
de legumes e 
bebeu um chá de 
camomila.

Noite de 
inverno

CNA GUARAREMA

Rua Vinte e Três de
Maio, 221 - Centro

(11) 4610-4746
(11) 99594-3088
(11) 97335-8276

MATRICULE-SEMATRICULE-SEMATRICULE-SE   
JÁ!JÁ!JÁ!

Turmas presenciais e on-line.
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Guararema encaminha projeto de lei que cria Selo 
de Inspeção Municipal de Produto Artesanal
O objetivo da iniciativa é incentivar as tradições culturais da cidade, bem como o turismo rural, por meio de produtos fabricados de maneira totalmente artesanal
O prefeito de Guararema, 
José Luiz Eroles Freire, o 
Zé, enviou à Câmara Mu-
nicipal nesta semana um 
projeto de lei que cria o 
Selo de Inspeção Municipal 
de Produto Artesanal (SIM 
Artesanal). O objetivo da 
iniciativa é incentivar, va-
lorizar e fortalecer as tra-
dições culturais da cidade, 
bem como o turismo rural, 
por meio de produtos com 
identidade única fabrica-
dos de maneira totalmente 
artesanal por produtores 
locais.  
 
Por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Emprego e De-
senvolvimento Econômico, 
a Prefeitura já disponibiliza 
aos munícipes cursos e ca-
pacitações na área de pro-
cessamento de alimentos, 
artesanato como forma de 
agregar valor à matéria-pri-
ma, cultura e de possibili-
dade de negócio, com o in-
tuito de despertar o caráter 

empreendedor nos partici-
pantes. No entanto, muitos 
não encaram o despertar 
empreendedor, devido às 
rigorosas exigências para 
a adequação da infraestru-
tura do estabelecimento de 
produção, assim como à in-
segurança em investir em 
um novo ramo.
 
Com o projeto de lei, a Pre-
feitura irá nomear uma co-
missão para avaliar o aten-
dimento dos critérios para 
obtenção do SIM Artesanal. 
O grupo de trabalho da ad-
ministração municipal será 
composto por um técnico 
habilitado para atuação 
neste setor, um nutricionis-
ta e um agente habilitado na 
área sanitária.
 
A comissão poderá solicitar 
o apoio técnico e operacio-
nal dos órgãos de fiscaliza-
ção municipal, bem como 
de outros profissionais 
ligados ao tema, para rea-

lizar a fiscalização.
 
O secretário municipal de 
Emprego e Desenvolvimen-
to Econômico, Marlon Ro-
drigues, afirma que o SIM 
será uma ferramenta muito 
importante para os produ-
tores de queijo, mel, ovos e 
outros produtos de origem 
animal, contribuindo com o 
desenvolvimento econômi-
co da cidade.
“Seremos a primeira cidade 
da região a dar este estí-
mulo à agricultura familiar, 
fazendo o dinheiro girar em 
torno dos produtos de Gua-
rarema”, disse o secretário. 
“Todo morador que produz 
geleias, doces, compotas, 
pães, chás, cafés, queijos, 
iogurtes, linguiças e outros 
produtos, pode contar com 
nosso apoio”, pontua Ro-
drigues.
Para o prefeito Zé, diante do 
complexo momento econô-
mico que todas as cidades 
do País estão enfrentando, 

buscar formas de fortale-
cimento e valorização dos 
trabalhadores é funda-
mental. “Encaminhamos à 
Câmara Municipal um pro-
jeto de lei que cria o Selo 
de Inspeção Municipal de 

Produto Artesanal. O ob-
jetivo é valorizar e fortale-
cer as tradições culturais 
por meio de produtos com 
identidade única e produ-
zidos de maneira artesa-
nal no município”, afirma. 

“Vamos sempre continuar 
encontrando meios para 
valorizar e apoiar os pro-
dutores e empresários da 
nossa cidade, e assim, mo-
vimentar a economia local”, 
complementa.

Foto: Vitoria Mikaelli
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Colunista Social

SILENE  OLIVEIRA
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social 

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano de vida bem vivido. Fazer aniversário é uma 
dádiva, é simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes (segunda quinzena de feve-
reiro) desejamos que o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale e jamais perca a esperança. Que Deus continue 
abençoando imensamente sua vida mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns!

Lúcia Dias Souza (17/02)

Igor Ivan Delgado Monteiro Cabral (18/02)

Ricardo Moscatelli (19/02)

Flávio Moreno (21/02)

Maria Angélica Freire Paglia (21/02)

Cláudia Rocha (21/02) Maria de Lourdes Siqueira Silva (20/02)
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Shirlei Santos (24/02)Marcelo Bezerra Leão (25/02) Paulo Amigo (28/02)

Clóvis Marta Rafael (Cabelo) (23/02)

América Cardoso (22/02).

Tatiana Cunha (23/02)

Adriano de Toledo Leite  (25/02)
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As visitas aos cães  precisam ser agendadas; adote um Cãopanheiro 
40 cães no Canil Municipal esperam visita
A campanha Adote Um 
Cãopanheiro da Prefeitura 
de Guararema, que bus-
ca promover a adoção de 
cães do Canil Municipal, 
continua sendo realizada 
na cidade. Atualmente, 40 
cães estão alojados no lo-
cal, onde recebem todos os 
cuidados para, em breve, 
serem acolhidos e desfru-
tarem de um novo lar.
 Ao chegarem ao Canil Mu-
nicipal, os cães, fêmeas e 
machos, em sua maioria, 
sem raça definida, são 
castrados e recebem um 
chip de identificação. Com 
alimentação balanceada 
e cuidados de higiene, os 
animais são tratados com 
todo o carinho pela equipe 
do Canil Municipal e estão 
aptos para ser adotados. 
 As visitas aos cães no 
Canil Municipal precisam 
ser agendadas para que 

os profissionais do espaço 
orientem as famílias quanto 
à adoção. O telefone para 
o agendamento é o 4693-
3966 (Canil Municipal) ou 
4693-8000 (Prefeitura de 
Guararema).
 Para realizar a adoção, é 
necessário ser maior de 
idade, e levar, no dia da 
visita aos cães, documento 
de identificação. Ao ado-
tar o animal, o interessado 
também assina o Termo 
de Responsabilidade para 
Adoção de Cães e Gatos, 
se comprometendo a man-
ter o animal adotado sob os 
devidos cuidados e zelar 
pela sua sanidade, estan-
do ciente quanto à posse 
responsável que exercerá 
sobre o mesmo.
 É importante que o futuro 
proprietário do cão avalie 
bem as condições ao le-
var o animal para casa, 

considerando que os pets 
necessitam de espaço, 
crescem e adoram brin-
car. Também é essencial 
que o interessado entenda 
que os animais necessitam 
de cuidados com a saúde, 
alimentação, manejo ade-
quado e atenção.
 Segundo Ester Shibata, 
auxiliar veterinária que tra-
balha no Canil Municipal, 
os interessados costumam 

procurar por filhotes, mas 
esquecem que os cães 
adultos e idosos também 
precisam de um lar.
 “A gente sempre fala que 
temos cães adultos e que 
eles também querem uma 
família. Precisamos que 
as pessoas venham e 
busquem esses cães que 
estão com a gente neste 
momento”, pontua Ester.

Estado de SP terá restrição de circulação entre 23h e 5h até 14 de março
Medida entra em vigor nesta sexta (26) sob recomendação do Centro de Contingência do coronavírus após recorde de internações em UTI

O Governador João Doria anun-
ciou nesta quarta-feira (24) que a 
circulação em todas as 645 cida-
des do estado de São Paulo ficará 
restrita das 23h até as 5h até o 
dia 14 de março. A medida entra 
em vigor a partir desta sexta (26) 
e atende a uma recomendação 
expressa do Centro de Contin-
gência do coronavírus para conter 
a aceleração da pandemia.
 “A restrição estabelecida é 
fundamentalmente para evitar 
eventos e situações onde pesso-
as participam de aglomerações 
desnecessárias, multiplicam a 
contaminação e ampliam a pos-
sibilidade de óbitos”, declarou o 
Governador João Doria. “Hoje, 
nós estamos pagando um preço 
caro. Vidas se perderam e estão 
sendo perdidas em função de 
aglomerações”, acrescentou.
Os serviços essenciais continu-
arão a funcionar normalmente 
durante qualquer período, inclu-
sive o horário restrito. Também 
não haverá advertência, multa 
ou impedimento à circulação de 
trabalhadores. Na prática, o Go-
verno do Estado vai endurecer 

a fiscalização contra aglomera-
ções em qualquer horário e even-
tos ilegais ou proibidos aos finais 
de noite e madrugadas.
De acordo com o Coordenador 
do Centro de Contingência, 
Paulo Menezes, houve aumen-
to significativo no número de 
internações em São Paulo nas 
últimas semanas, principalmente 
em relação a pacientes graves 
com COVID-19. Até o início da 
tarde desta quarta, havia 6.657 
pacientes internados em leitos in-
tensivos, recorde negativo desde 
o início da pandemia.
“Se nós olhamos para o futuro, 
nós temos uma previsão bas-
tante preocupante que é poder 
esgotar os recursos de leitos de 
UTI em aproximadamente três 
semanas”, declarou Menezes. 
Ele apontou duas possibilida-
des para o recrudescimento da 
pandemia: o grande número de 
aglomerações e festas clandesti-
nas desde o final de dezembro e 
a circulação de novas variantes 
do coronavírus.
O Secretário de Saúde do Es-
tado de São Paulo, Jean Gorin-

chteyn, reforçou a preocupação 
dos especialistas do Centro de 
Contingência. “Não adianta nós 
só ampliarmos leitos e distribuir-
mos respiradores. Se as medi-
das restritivas não forem feitas, 
teremos impacto na saúde em 
22 dias”, alertou.
A restrição de circulação visa 
coibir tanto os eventos clandes-
tinos como reuniões sociais com 
aglomerações aos finais de noite 
e madrugadas. O Governo do Es-
tado organizou uma força-tarefa 
para ampliar a fiscalização das 
equipes de Vigilância Sanitária 
em conjunto com as prefeituras.
Equipes do Procon-SP e das 
forças policiais da Secretaria de 
Segurança Pública vão atuar de 
forma conjunta para coibir o fun-
cionamento de estabelecimentos 
não essenciais no período de 
restrição e os eventos ilegais. 
De acordo com o Diretor Execu-
tivo do Procon, Fernando Capez, 
os agentes de fiscalização vão 
multar comércios e empresas 
que descumprirem as regras do 
Plano São Paulo.
A Diretora Técnica do Centro de 

Vigilância Sanitária do Estado, 
Maria Cristina Megid, pediu que 
todas as pessoas ampliem a mo-
bilização para impedir o avanço da 

pandemia. O Governo do Estado 
vai receber denúncias sobre fes-
tas clandestinas e funcionamento 
irregular de serviços não essen-

ciais pelo telefone 0800-7713541 
e também pelo site do Procon-SP 
www.procon.sp.gov.br .Fonte: 
Portal do Governo do Estado 

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

A Diretora Técnica do Centro de Vigilância Sanitária do Estado, Maria Cristina Megid
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SABIA QUE VOCÊ PODE ENVIAR SUA
RECEITA MÉDICA PARA NOSSOS

FARMACÊUTICOS VIA WHATSAPP?
Fazer sua pequisa de preço, tirar suas dúvidas

 e solicitar a sua entrega em casa?

 

Atendimento personalizado;
Profissionais qualificados com uma ampla experiência;
Assistência Farmacêutica em tempo integral;
Programa Mais Bônus Fidelidade;
Descontos diferenciados e ofertas especiais;
Parcelamos a sua compra em até 6x no cartão.

AGORA VOCÊ PODE ADQUIRIR MEDICAMENTOS
COM A CONFIANÇA E A QUALIDADE DE SEMPRE!

Escaneie ou carregue o código QR
usando a câmera do seu celular.

DISK ENTREGA COM
CONFORTO E SEGURANÇA.

Até 90% de
desconto em

medicamentos
GENÉRICOS. 

CSI auxilia na prisão de homem que havia roubado veículo em Guararema
Uma pessoa que passava pelo local viu o crime e avisou as equipes de Segurança do CSI; a perseguição terminou em Itaquaquecetuba
O Centro de Segurança 
Integrada (CSI) de Gua-
rarema deu suporte aos 
policiais militares do Tá-
tico Ostensivo Rodoviário 
(TOR) para a captura de um 
homem de 33 anos, que ha-
via acabado de roubar um 
veículo no bairro do Para-
teí, em Guararema.
 
Uma pessoa que passava 
pelo local viu a vítima, uma 
mulher de 46 anos, sendo 
roubada e avisou as equi-
pes de segurança do CSI. 
Os agentes do município 
passaram as informações 
sobre o suspeito e a des-
crição do veículo ao TOR, 
que fez um bloqueio na al-
tura do km 37 da rodovia 
Ayton Senna, na região de 
Itaquaquecetuba. O sus-
peito resistiu à prisão e 
empreendeu fuga. Após 

perseguição, a equipe do 
TOR conseguiu prender o 
homem e recuperar o veí-
culo. “Assim que a gente 
recebeu as informações, 
começamos o processo de 
monitoramento para iden-
tificar o veículo. Encontra-
mos o carro, a placa e a 
direção em que o veículo 
roubado seguia. Passamos 
a informação ao TOR, que 
deu continuidade à ocor-
rência”, explicou o secre-
tário de Segurança Públi-
ca de Guararema, Edson 
Roberto Pinto de Moraes. 
 
O veículo e o individuo 
foram conduzidos ao DP 
Central de Itaquaquece-
tuba, onde o carro foi en-
tregue à vítima. O homem 
teve a prisão decretada 
pelo delegado, ficando à 
disposição da Justiça.
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G u a r a r e m a  a b r e  i n s c r i ç õ e s  p a r a 
curso de bordado na sexta-feira (26/02)
Formação é gratuita e ocorre entre 22 de março e 27 de julho na Estação Literária Profª. Maria de Lourdes Évora Camargo
A Secretaria de Emprego e De-
senvolvimento Econômico de 
Guararema abre nesta sexta-
-feira (26/02) as vagas para o 
curso gratuito de bordado que 
será realizado entre 22 de março 
e 27 de julho na Estação Literária 
Profª. Maria de Lourdes Évora 
Camargo.
 
A formação é aberta para ho-
mens e mulheres com idade 
superior a 14 anos. Além das 
aulas, estão inclusos o material, 
a alimentação e o certificado de 
conclusão.
 
O curso integra o Programa 
de Bordado e Tecendo a Arte 
no Meio Rural, disponibilizado 
pela Prefeitura de Guararema 
em parceira com o SRJ-Sindica-
to Rural de Jacareí e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar-SP).
 
Apreciada no mundo inteiro, 
a técnica do bordado consiste 
numa forma de criar manualmen-
te, ou com auxílio de máquinas, 

desenhos e figuras ornamentais 
em tecidos, fibras e, mais recen-
temente, em materiais sintéticos.
 Considerada uma das técnicas 
mais antigas da humanidade, o 
artesanato está presente na vida 
de grande parte da população 
brasileira e também representa 
uma excelente alternativa para 
fortalecer a renda familiar e a 
economia das famílias.
 
Inscrições
 
Para se inscrever no curso, os 
interessados devem compare-
cer, a partir desta sexta-feira 
(26/06), à Secretaria Municipal 
de Emprego e Desenvolvimen-
to Econômico (Rua Dezenove 
de Setembro, 127 – Centro), 
de segunda a sexta-feira, das 
8 às 11h30 e das 13 às 16h30 
com RG, CPF e comprovante de 
endereço. A inscrição também 
pode ser realizada por meio do 
formulário digital: https://forms.
gle/vu6mchDeUJd6aUJX9.  As 
vagas serão preenchidas por 
ordem de inscrição.

Guararema abrirá inscrições para o curso Jovem Agricultor do Futuro
A especialização é destinada a jovens de 14 a 17 anos e ocorrerá na Associação Beneficente Seja Feliz Idade, no bairro Maracatu

A secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econô-
mico de Guararema abrirá 
na próxima segunda-feira 
(01/03) as inscrições gra-
tuitas para o curso Jovem 
Agricultor do Futuro, des-
tinado a jovens de 14 a 
17 anos. Os interessados 
têm até 4 de março para 
se matricular.
 
Com início em 8 de março, 
a especialização tem como 
objetivo o desenvolvimento 
das competências básicas 
necessárias para as mais 
variadas funções de traba-
lho no campo. As vagas se-
rão preenchidas por ordem 
de inscrição.
 
Para se inscrever, basta 
acessar o link https://forms.
gle/ewrzhPchQizfL1K56 ou 
comparecer, das 11 às 17 
horas, na Associação Be-
neficente Seja Feliz Idade 
(Avenida Francisca Lerário, 
9177, no bairro Maracatu), 
munido de RG, Certidão 
de Nascimento, CPF (caso 

tenha) e comprovante de 
endereço. É necessário 
estar acompanhado do pai 
ou responsável legal para 
a realização da matrícula.
 
O programa irá apresen-
tar as competências gerais 
que são requeridas por 
todo trabalho na agricul-
tura e na pecuária. Além 
disso, o curso explorará as 
competências de empreen-
dedorismo, requeridas para 
potencializar o comércio 
rural, seja para estimular 
mais inovações no interior 
das organizações existen-
tes, seja para incentivar o 
nascimento de novos em-
preendimentos que asse-
gurem renda e subsistência 
à população jovem.
 
As aulas acontecerão no 
espaço da Associação Be-
neficente Seja Feliz Idade, 
incluindo atividades como 
cultivo de hortaliças, mane-
jo de animais, oficinas de 
empreendedorismo, marke-
ting e comercialização dos 

produtos cultivados.
        O Programa.

O Programa Jovem Agri-
cultor do Futuro é um curso 
educacional, desenvolvido 
pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Se-
nar) e Sindicato Rural de 

Jacareí (SRJ), em parceira 
com a Secretaria de Em-
prego e Desenvolvimento 
Econômico de Guararema 
e apoio da Associação Be-
neficente Seja Feliz Idade. 
Os participantes estarão 
acompanhados por instru-
tores do Senar e receberão 
certificado ao final.

 Requisito: Estar com 14 
anos completos até o dia 
08 de março de 2021 e, no 
máximo, 17 anos e 11 me-
ses na mesma data.
 
Local de Inscrição: De 01 a 
04 de março, das 11 às 17h, 
na Associação Beneficente 

Seja Feliz Idade (Avenida 
Francisca Lerário, 9177, 
no Maracatu). São neces-
sários RG ou Certidão de 
Nascimento, CPF (caso te-
nham) e comprovante de 
endereço.
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CSI de Guararema recebe visita do prefeito de Mogi das Cruzes
O chefe do Executivo mogiano foi recebido pelo secretário de Segurança Pública de Guararema, Edson Roberto Pinto de Moraes, e a equipe do CSI de Guararema
O Centro de Segurança Inte-
grada (CSI) recebeu na ma-
nhã de quinta-feira (25/02) a 
visita do prefeito de Mogi das 
Cruzes, Caio Cunha, interes-
sado em conhecer a estrutu-
ra e estratégias adotadas no 
local. Acompanhado de seu 
Secretário de Segurança, 
André Ikari, o chefe do Exe-
cutivo mogiano foi recebido 
pelo secretário de Segurança 
Pública de Guararema, Edson 
Roberto Pinto de Moraes, e a 
equipe que atua no CSI.
 
No Centro de Segurança In-
tegrada, a comitiva de Mogi 
das Cruzes e a equipe da 
Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública de Guara-
rema debateram sobre as 
principais demandas na área 
de segurança. Além disso, as 
estratégias utilizadas pelo CSI 
foram compartilhadas com a 
administração mogiana.
 
O CSI foi instalado há cinco 
anos e, desde então, 170 
câmeras de monitoramento 
auxiliam na segurança, pre-
venção e no combate à cri-
minalidade em Guararema.
 
Antes da visita ao CSI, Caio 
Cunha e sua equipe foram re-
cebidos pelo prefeito de Gua-
rarema, José Luiz Eroles Frei-
re, o Zé, que se mostrou feliz 
em ver o centro de segurança 
figurando como referência na 
região. “Isso mostra a eficiên-
cia do serviço que prestamos 
em relação à segurança da 
nossa cidade”, pontuou Zé.
Ao final do encontro, o pre-
feito mogiano parabenizou o 
trabalho desempenhado pela 
equipe de segurança de Gua-
rarema e elogiou o aparato 
de tecnologia empenhado no 
combate à criminalidade.
 

O secretário de Segurança 
Pública de Guararema tam-
bém se mostrou contente com 
a visita da comitiva mogiana 
e se colocou à disposição da 
equipe de segurança de Mogi 
das Cruzes para passar mais 
informações sobre o funcio-
namento do CSI.
 
“Estamos sempre à disposi-
ção para passar para outros 
municípios as experiências 
que dão certo na nossa ci-
dade. Essa visita mostra que 
nosso trabalho à frente do CSI 
está sendo reconhecido pelas 
outras cidades”, completou o 
titular da Pasta.

Fotos: Vitoria Mikaelli - PM
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