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Vacina Digital, novidade em Guararema
Guararema é uma das cidades que mais vacina  na Região do Alto Tietê; até o momento, 4.784 pessoas já tomaram a primeira dose e 2.863 pessoas tomaram a segunda dose.

Por :  Dar v im Valente -
O  D i a r i o  d e  M o g i
A Secretaria de Saúde de 
Guararema está adotando um 
novo sistema de cadastramen-
to para as pessoas que ainda 
não receberam a vacina contra 
a Covid-19. Trata-se da Vacina 
Virtual, que segundo a secretá-
ria municipal de Saúde Adriana 
Martins, consiste em um sistema 
personalizado destinado ás pes-
soas cujas faixas etárias já es-
tejam liberadas para receberem 
a imunização, de acordo com o 
Plano São Paulo. 
Para realizar o cadastro é ne-
cessário o preenchimento de 
uma fixa com dados pessoais e 
de residência que gerará auto-
maticamente, uma mensagem 
informando sobre o sucesso do 
cadastramento
 A novidade, explica a secretária, 
é que o agendamento será con-
firmado, via SMS, que chegará 
diretamente o celular da pessoa, 
por meio do número cadastrado, 
informando a data, horário e local 
onde deverá ocorrer a vacinação. 
Para aqueles que realizarem o 
cadastro no programa  vacina 
Virtual , estarão disponiveis, no 

site da prefeitura Municipal de 
Guararema , durante 24 horas, 
informações para o acompa-
nhamento da consulta feita pelo 
agendamento, além de outras 
informações úteis e  importantes 
sobre a vacina e a covid- 19 para 
que as pessoas possam conhe-
cer melhor a pandemia e evitar 
a consequente contaminação. 
Uma outra novidade do projeto: 
para as pessoas que receberem 
as duas doses da vacina contra 
a covid 19 será disponibilizado 
o Passaporte Imunológico digi-
tal, que consistirá em certifica-
do digital possibilitando ao seu 
portador freguentar ambientes 
liberados para quem está imuni-
zado, por meio da leitura de um 
QR Code (código de barras), que 
estará impresso no documento, 
a ser recebido também pelo ce-
lular. A secretária informa que os 
munícipes que se cadastraram 
anteriormente, pelo método tra-
dicional, no site da Prefeitura, e 
que ainda não foram agendados 
para receber a vacinação, não 
precisarão realizar uma nova ins-
crição no vacina virtual. Estas 
pessoas, diz Adriana Martina, 
serão automaticamente trans-
feridas para o novo sistema. 

“Mesmo com esses avanços 
continuamos contando com  a 
solidariedade de todos com uma 
ação de cidadania, auxiliando fa-
miliares, vizinhos e amigos para 

que possam acessar o  Vacina 
Digital. Seguimos trabalhando 
para melhorar, ainda mais, o sis-
tema de vacinação do município 
de Guararema. Continuem se 

cuitando” , alerta a secretária que 
está apostando no sucesso do 
novo sistema para facilitar ainda 
mais o acesso das pessoas ao 
processo de vacinação em nos-

sa Cidade onde até o momen-
to, 4.784 pessoas já tomaram a 
primeira dose e 2.863 pessoas 
tomaram a segunda dose. 

Óticas Carol Guararema em novo endereço!
O início de tudo...

Há 70 anos o comerciante 
Sr. José Maria Frederighi, 
inaugurava (no ano de 1951) a 
sua 1 ª Ótica na Cidade de 
Jacareí, devido a sua especiali-
dade e conhecimento em ótica, 
ficou rapidamente conhecido por 
todos como (Zé da Ótica).
Em 1979, o filho Haroldo iniciava 
ao lado do pai, seu trabalho em 
ótica e assim permaneceu até 
2007, de olho nas tendências 
do mercado e buscando por 
modernidade e tecnologia, se 

uniu a rede Óticas Carol, uma 
franquia em expansão no Brasil 
e que hoje é a maior no setor 
ótico do país!. 
Quis o destino, que no início 
desta pandemia, sempre 
buscando mudanças e apaixo-
nado por Guararema, Haroldo 
viu a oportunidade de trazer 
para a Cidade todo o seu co-
nhecimento no ramo óptico, 
para que os moradores de 
Guararema tivessem um servi-
ço de qualidade e excelência, 

num setor tão importante que 
é saúde visual!
Deu tão certo, que o reconheci-
mento dos clientes com o exce-
lente serviço prestado, fizesse 
necessário a mudança da Loja 
para um local maior na Rua Dr. 
Silva Pinto nº 71 (loja 2), esquina 
com a Rua Rangel Júnior.
O novo espaço contará com 
uma equipe maior, com uma ex-
posição melhor das mercadorias 
e um novo conceito de loja para 
melhor atender os clientes! 
A partir deste sábado 08/05 te-
remos enorme prazer em rece-
ber nossos clientes neste novo 
endereço! Das 10h00 ás 17h00 

Zé da Ótica com o filho Haroldo Óticas Carol, novo endereço Rua 
Dr. Silva Pinto nº 71 (loja 2), esquina 
com a Rua Rangel Júnior.
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EXERCÍCIOS FÍSICOS E ALGUMAS LENDAS URBANAS

 Acredito que em todas as áreas de 
atuação profissional haja lendas, 
crendices e verdades e, como 
não poderia deixar de ser, na Edu-
cação Física as lendas urbanas 
são criadas proporcionalmente à 
mesma velocidade que a internet 
possibilita a divulgação e prolife-
ração, sem contar toda informa-
ção sem embasamento científico 
criada, firmada e transformada 
em verdade dentro dos grupos de 

praticantes das inúmeras moda-
lidades, seja nas academias ou 
ao ar livre, como corrida de rua, 
ciclismo, caminhada e por aí vai. 
Algumas dessas lendas seriam 
engraçadas se não fossem trági-
cas, pois podem colocar a saúde 
em risco: ainda existem pessoas 
que acreditam que a hidratação, 
beber água pura e simplesmente, 
só deva ocorrer no último estágio 
da sede, quando a boca nem abre 
direito de tão colada que está por 
falta de água. Parece absurdo, 
mas tem defensores ferrenhos 
desse procedimento muito pe-
rigoso que coloca em risco não 
apenas a prática esportiva, pois 
o rendimento cai abruptamente 
com a desidratação, mas princi-
palmente a saúde fica comprome-
tida com elevação da temperatura 
corporal, queda da pressão arte-

rial, náuseas, câimbras e entre 
outros problemas de gravidade 
variada, óbito. Outra colocação 
muito comum ainda é de não se 
alimentar durante os treinamentos 
físicos ou práticas esportivas com 
o intuito de otimizar o processo de 
emagrecimento ou simplesmente 
por acreditar ser desnecessário. 
É sabido que a alimentação du-
rante a prática de exercícios físi-
cos com duração acima de 60’ ou, 
dependendo das circunstancias, 
com intensidades variadas em 
períodos menores, é de extrema 
importância tanto para manuten-
ção do próprio exercício quanto 
para o emagrecimento, já que 
equilibrará o metabolismo que 
ao invés de buscar combustível 
na massa muscular, usará por in-
dução do treinamento, a gordura 
como fonte secundária de ener-

gia. Obviamente a alimentação 
deve ser adequada e condizente 
com a prática esportiva. E por úl-
timo e não menos alarmante é a 
afirmação contundente que tem 
rodado por redes sociais de que 
exercício físico envelhece a apa-
rência e a saúde.  Fazer atividade 
física rejuvenesce o corpo e me-
lhora a saúde. São inúmeros os 
benefícios que a atividade física 
traz para a saúde das pessoas, 

e que ajudam a evitar inúmeras 
doenças, tais como diabetes tipo 
2, alguns tipos de câncer, doen-
ças cardíacas, depressão e obe-
sidade. A argumentação contra é 
com relação à produção de radi-
cais livres, que ocorre durante o 
exercício. Porém isso não ocor-
re quando a atividade é feita de 
forma regular e com intensidade 
moderada. Nosso corpo produz 
cerca de 95% de antioxidantes 

que combatem esses radicais li-
vres. Já o exercício intenso, que 
leva à exaustão, esse sim pode 
alterar o equilíbrio de produção e 
combate aos radicais livres. Por 
isso é importante ter uma boa 
orientação na hora de fazer um 
programa de atividade física, que 
vai alternar os diferentes estímu-
los, sempre buscando promover 
saúde.

José Marcos Educador 
Físico 

Rede de hipermercados terá que pagar dano moral 
por falta de higiene e segurança em local de trabalho
A Justiça do Trabalho de 
São Paulo (TRT-2) con-
denou uma rede de hiper-
mercados ao pagamento 
de danos morais no valor 
de R$ 6 mil à ex-emprega-
da, que ocupava o cargo 
de confeiteira, por oferecer 
situações graves de se-
gurança, higiene e saúde 
mental no ambiente de tra-
balho. Morcegos, baratas, 
insetos, EPI’s coletivos e 
até “quartinho da humilha-
ção” foram constatados no 
local de labor, entre outros. 
Tudo isso com ciência dos 
superiores hierárquicos. 
 “Saltam aos olhos as irre-
gularidades cometidas pelo 
empregador relacionadas 
à higiene e segurança do 
trabalho, e também surpre-
ende o Juízo, no mau sen-
tido,  que uma empresa do 
porte da reclamada, com 
unidades em vários paí-
ses,  possa cometer tantas 
irregularidades em matéria 
de higiene alimentar com 
os  seus clientes. Mais do 
que isso: está demonstra-
do que a reclamada sub-

mete  seus empregados a 
situações degradantes e 
indignas de trabalho, não 
lhes  oferecendo sequer 
banheiros decentes para 
suas necessidades”, afir-
mou a juíza-titular da 57ª 
VT/SP, Luciana Bezerra de 
Oliveira.
 De acordo com a magistra-
da que proferiu a sentença, 
todas as infrações foram 
comprovadas por provas 
testemunhais e periciais, 
sendo que a reclaman-
te não realizou nenhuma 
prova em sentido contrário. 
Testemunhas revelaram 
que os funcionários eram 
obrigados a vender itens 
com a validade vencida, 
e que eram denominados 
“produtos reformados”. 
E que a reclamante era 
constantemente chamada 
para uma conversa privada 
em local apelidado pelos 
colegas de “quartinho da 
humilhação”, de onde saía 
“abalada e muito triste”.
 Perícia realizada no local 
constatou ainda que, além 
de coletivos, os EPI’s for-

necidos eram insuficientes 
para que a autora pudesse 
realizar seu trabalho em se-
gurança. Ela entrava diaria-
mente em câmera fria sem 
a devida proteção, usando 
somente jaqueta térmica, 
e era exposta constante-
mente a agente inflamável 
em recinto fechado sem a 
devida segurança. Por isso, 
a magistrada também defe-
riu pedido de adicional de 
insalubridade e periculo-
sidade.
 A juíza Luciana Bezerra de 
Oliveira determinou que se-
jam expedidos ofícios para 
a Secretaria de Relações 
do Trabalho, a Vigilância 
Sanitária e o Ministério 
Público do Trabalho, com 
cópia da sentença, das fo-
tografias encartadas com 
a inicial e da ata de audi-
ência para as providências 
necessárias.
 Cabe recurso.
(Processo nº 1000954-
12.2019.5.02.0057)
 Fonte: Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região
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Cartilha de prevenção contra Covid-19 para gestantes e 
população é disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde
Documento está disponível no site da Prefeitura de Guararema (guararema.sp.gov.br), no link “Cartilha de Prevenção Contra a Covid-19”
Próximo ao Dia das Mães, a 
Secretaria Municipal de Saú-
de lançou a cartilha “Preven-
ção Contra a Covid-19 para 
Gestantes”, que integra a 
campanha para reforçar os 
cuidados mais importantes 
para as mulheres grávidas 
na prevenção contra o coro-
navírus.
 
O documento, disponibilizado 
nesta sexta-feira (07/05) no 
site da Prefeitura de Guara-
rema (guararema.sp.gov.br) 
no link “Cartilha de Prevenção 
Contra a Covid-19”, também 
apresenta respostas das prin-
cipais dúvidas em relação 
ao coronavírus, desde como 
ocorre sua transmissão até 
a forma correta de utilizar a 
máscara.
 
Dentre as principais recomen-
dações às gestantes, a carti-
lha fala sobre a importância 
da manutenção do isolamento 
social e de sair de casa ape-
nas quando for necessário e 
para ir ao médico. As dúvidas 

sobre o tema também são 
esclarecidas, como se há a 
possibilidade da mãe passar 
o vírus para o bebê durante 
a gestação. O documento ex-
plica que a transmissão por 
meio da placenta ainda está 
em estudo e não está total-
mente descartada.
 
“Durante a pandemia da Co-
vid-19, as gestantes tiveram 
muitas dúvidas sobre o perí-
odo de gravidez em relação 
com o contágio do novo co-
ronavírus. Essa importante 
cartilha disponibilizada pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de traz um compilado das 
principais recomendações 
para as mulheres grávidas 
para que, mesmo em meio à 
pandemia, a gestação ocorra 
de forma segura”, explica a 
secretária municipal de Saú-
de, Adriana Martins.
 
Outra frequente é sobre a ma-
nutenção do pré-natal – perí-
odo de assistência prestado 

às gestantes durante os nove 
meses de gravidez – durante 
a pandemia da Covid-19. O 
documento, seguindo as re-
comendações dos órgãos de 
Saúde, explica que o acom-
panhamento deve ser mantido 
devido sua importância em 
melhorar e evitar problemas 
para a mãe e à criança.
 Para o público em geral, uma 
importante recomendação é 
sobre o manejo das roupas e 
das compras ao chegar em 
casa. A cartilha informa sobre 
a importância trocar a vesti-
menta neste caso por conta 
do vírus que pode ficar vivo no 
tecido por até duas horas. Já 
em relação às compras feitas 
no mercado, o documento ex-
plica que é necessário higie-
nizar as embalagens, frutas 
e legumes.
 
Todas as informações estão 
disponíveis no link “Cartilha 
de Prevenção Contra a Co-
vid-19”, disponível no site 
da Prefeitura de Guararema 
(guararema.sp.gov.br).

VACINA.DIGITAL
GUARAREMA

Ficou muito mais fácil e prático fazer seu
cadastro para a vacinação contra a Covid-19

Basta acessar o site da Prefeitura e 
clicar no banner Vacina.Digital

Preencha o cadastro com seus dados 
pessoais e de residência

Uma mensagem automática surgirá 
avisando que o processo foi finalizado 
com sucesso

Certificação que possibilitará 
frequentar ambientes liberados 
para quem já está imunizado 
por meio de leitura de QRCode

PASSAPORTE IMUNOLÓGICO 
PARA QUEM JÁ RECEBEU AS 
DUAS DOSES 

IMPORTANTE:
Além do cadastro do Vacina.Digital, é preciso se cadastrar no site do Vacine 
Já do Governo do Estado

A NOVIDADE:
A CONFIRMAÇÃO DO 
AGENDAMENTO CHEGARÁ 
POR SMS NO NÚMERO DE 
CELULAR INFORMADO

Na mensagem também será informado a 
data e horário da vacinação
Acompanhe também o agendamento pelo 
site da Prefeitura

Não esqueça de levar no dia da vacinação (todos com original e cópia): 
Documento com foto  |  Comprovante de endereço  |  Cartão SUS
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES -- Como você não aceita derrota dentro de um plano mental elevado, deverá realizar 
o máximo neste dia a fim de chegar ao auge de suas pretensões. Pode contar com o favor 
de todos. Excelente para uma visita ao dentista ou ao médico.

TOURO -A carreira profissional atingirá um ponto culminante de transformação e 
você poderá aproveitar as circunstâncias favoráveis para dar um salto em termos 
de progresso pessoal e material. Você vai encontrar um modo inteligente de 
sair de uma situação difícil sem prejudicar ninguém.
GÊMEOS - - Atitudes impulsivas no lar impedirão a tranquilidade e acirrarão certos 
desequilíbrios já existentes nessa área. Melhor compreensão dos sentimentos 
afetivos, embora sejam mínimas as mudanças nessa área.

CÂNCER -- Dia indicador de êxito e sucesso em todas as coisas que empreender 
e, principalmente, no trabalho. O amor estará bastante beneficiado, juntamente 
com a saúde e as relações sociais e pessoais. Tente compreender as pequenas 
frustrações diárias.

LEÃO - - Você estará com o espírito elevado, traduzindo isso em sua disposição 
para ser inteligente e lógico. Aproveite para tratar de assuntos que lhe interessam. 
As forças que influem seu signo estimulam sua criatividade e fazem com que você 
se sinta com mais energia.

VIRGEM -Momento em que estará predisposto a cometer excessos. Evite-os, pois. 
Por outro lado, o fluxo é propício ao comércio de roupas feitas e artigos de couro. 
Bom para o amor e o casamento.

LIBRA - Uma pessoa da sua família ou um amigo muito íntimo poderá dar uma 
surpreendente notícia, que deixará você muito feliz. Neste período, você estará 
buscando conquistar novamente a plena confiança da pessoa amada.

ESCORPIÃO - - O fluxo é dos melhores as associações, ao casamento, a vida 
conjugal e para unir-se a outra pessoa. Bom na saúde. Sua relação com as pessoas 
no ambiente de trabalho poderão passar por alguns momentos negativos.

SAGITÁRIO - - Continue se esforçando no campo profissional, pois espetacu-
lares serão as chances de elevação material através deste. Você poderá estar se 
sentindo muito acima dos colegas de profissão, o que ocasionará certo tipo de 
desentendimento.

CAPRICÓRNIO - - Com prudência e reserva você chegará onde deseja. Dia 
propício no plano profissional, financeiro e amoroso. Crises exageradas de ciúmes 
estarão fazendo com que seu relacionamento, ainda recente, comece a sofrer 
algum tipo de abalo.

PEIXES -  - Novos planos para sua elevação de cargo e de conhecimentos profis-
sionais deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima para a vida 
amorosa e familiar e para tratar com amigos e personalidades de nossa sociedade.

AQUÁRIO - Estímulo forte e benéfico para o amor e as relações sociais. Maior 
facilidade para encantar as pessoas e para se encantar com elas. O otimismo poderá 
levar a problemas nos estudos e assuntos cotidianos.

                                       Para o dia 09 de Maio de 2021

Escritório Síntese 
Contabilidade 

Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, 

Dep. pessoal, Imposto de Renda, diversos serviços de Es-

critório, e conta com uma equipe excelente de profission-

ais 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

Solução

6

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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Artes marciais
Davi e outros dois jovens estão 
aprendendo artes marciais. 
Cada um escolheu uma modali-
dade diferente. Considerando 
as dicas, descubra o nome de 
cada jovem, a arte marcial que 
está aprendendo e sua idade.
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1. Evandro escolheu 
as aulas de 
taekwondo.

2. Carlos tem 18 
anos.

3. O rapaz de 15 
anos escolheu as 
aulas de judô.
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Colunista Social

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

Colunista Social 

Foto: Rita Tavares

Annalua adora ver a mamãe Mércia Papa linda e feliz

A fotogênica  Alice sempre pronta para um flash com a mamãe Silene Aparecida 
Vaz Trabanca

As irmãs Luciana e Valéria sempre demonstrando carinho pela mãe Rachel Vidal

A mamãe Brenda Luciano cheia de amor pelo pequeno BenícioA mãe Lenice Leite, orgulho dos filhos Dani e DiegoMamãe Viviane Toffanelli da Conceição segura no 
colo a princesa Maria Heloísa

                                                                          FELIZ DIA DAS MÃES (09/05) 
Mãe é sinônimo de amor forte e incondicional. Um amor que se baseia na afeição que se desenvolve no coração. Sempre conselheira e amiga, o tempo pode passar, muita coisa 
pode surgir, mas está sempre pronta a ajudar. Sem ela tudo seria menos gracioso, tudo seria apagado. Mãe é  essência e amor, pois está sempre presente. Mãe é a cor da vida, 
alegria do mundo, a força da humanidade, tem o poder de conquistar sorrisos mesmo nas dificuldades. Sempre transforma tristezas em felicidades inesquecíveis. A você mãe 
corajosa, mãe que as vezes ri e as vezes chora, mãe que as vezes fala e as vezes cala. A você, princípio de todo amor, a nossa homenagem, pedindo a  Deus infinitas bençãos.
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Valentina o melhor presente da mamãe Leciany Santos

Maria José Guerreiro, ladeada pelas filhas Ana Carolina e 
Ana Júlia,  sempre procuram curtir bons momentos juntas

Mãe e amiga, Gina Pereira aproveita para apreciar bons momentos ao lado das 
filhas Monalisa (mãe de Lizandra, na ponta esquerda) e Cristiane (mãe de Murillo)

A supermãe Margarete de Lima Franco Leão com as suas riquezas: Víctor Hugo, 
Lucas, Davi e Kamily Vitória

Elvanira Braga sabe como se divertir e colher boas 
risadas da mãe Nea Braga de Siqueira (Dide)Tamara adora curtir a companhia da mãe Mara 

Castrezana

Senia Custódio recebe o abraço gostoso do filhão Rafael Alves
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   UNNA EXCELÊNCIA EM SAÚDE 

SAT atualiza vagas de emprego em Guararema
Serviço de Atendimento ao Trabalhador está mediando 41 vagas com diferentes graus de escolaridade
A Secretaria de Emprego e De-
senvolvimento Econômico de 
Guararema, por meio do Serviço 
de Atendimento ao Trabalhador 
(SAT), atualizou a lista de vagas 
de trabalho na cidade. Atual-
mente, o SAT está mediando 41 
oportunidades profissionais com 
diferentes graus de escolaridade.
 
As vagas que exigem apenas 
Ensino Fundamental comple-
to são para casal de caseiros 
(duas vagas), trabalhador rural 
(duas vagas), cozinheiro, cozi-
nheira, auxiliar de jardinagem, 
borracheiro, operador de equipa-
mentos, empregada doméstica, 
faxineira e ajudante geral (ma-
nutenção). Há ainda uma vaga 
para pedreiro sem exigência de 
comprovação de grau de esco-
laridade.
 
Já as vagas com exigência de 
Ensino Médio completo são para 
técnico de informática júnior, ins-
petor de qualidade, mecânico de 
manutenção, balconista, auxi-
liar de laboratório, serralheiro 
montador, auxiliar montagem 
de máquinas, auxiliar de almo-
xarifado, ajudante de cozinha, 
pizzaiolo, programador, , apon-
tador, auxiliar de serviços gerais, 
vendedor e meio oficial de torno 

e, cursando Ensino Médio, há a 
vaga de recepcionista/auxiliar 
administrativo.. Para quem já 
possui Ensino Técnico, há duas 
vagas disponíveis para técnico 
em segurança do trabalho, uma 
para eletromecânica e outra para 
assistente administrativo.
 
Para quem possui Ensino Supe-
rior completo, as vagas são para 
biólogo, assistente de contabili-
dade, assistente de departamen-
to pessoal e auxiliar de controle 
de qualidade. Para quem cursa 
o Ensino Superior, há oportuni-
dade de estágio em TI e auxiliar 
administrativo.
 
Além dessas vagas, há ainda 
oportunidades para Pessoas 
Com Deficiência (PCD). Os 
postos de trabalho disponíveis 
são: eletricista e auxiliar admi-
nistrativo.
 
Em razão da pandemia da Co-
vid-19 e da necessidade de fe-
chamento dos prédios públicos, 
os candidatos devem se candi-
datar às vagas pelos telefones 
4693-1717 e 4693-1432 e para 
quem ainda não possui cadas-
tro ou está desatualizado pode 
acessar o link.
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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 profis-
sionais 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

Em ação conjunta do CSI e PM, criminoso é preso em flagrante 
após efetuar furtos em estabelecimentos em Guararema
Indivíduo efetuou crimes na madrugada de sábado (01/05) e retornou na segunda-feira (03/05) para nova 
série de furtos. CSI identificou as características da motocicleta utilizada nas primeiras ações e acionou a PM

As câmeras de monitoramen-
to e os agentes do CSI auxilia-
ram a Polícia Militar a prender 
em flagrante um indivíduo de 
Jacareí que furtou ao menos 
quatro estabelecimentos no 
Centro de Guararema entre a 
madrugada de sábado (01/05) 
e segunda-feira (03/05).
Na madrugada de sábado 
(01/05), o meliante, em uma 
motocicleta, efetuou furtos em 
duas sorveterias e em uma 
cervejaria da região central 
da cidade. Após denúncia, os 
agentes do CSI conseguiram 
identificar as características 
da motocicleta utilizada nos 
crimes entrando em Guara-
rema com a placa adulterada 
para que não fosse reconhe-
cida. 
Ao longo do domingo (02/05), 
mesmo sem a identificação 
do emplacamento da moto-
cicleta, a equipe do CSI con-
seguiu registrar detalhes do 
veículo como  cor, marca e 
modelo, bem como detalhes 
do indivíduo, como capacete, 
roupa, entre outros.
Ciente da possibilidade de 

que o indivíduo poderia re-
tornar nos dias seguintes 
para efetuar novos crimes 
em Guararema, a equipe do 
CSI ficou alerta, analisando o 
fluxo de veículos que entrava 
na cidade.
Por volta das 00h30 desta se-
gunda-feira (03/05), a moto 
utilizada pelo criminoso para 
efetuar os furtos entrou no 
município pelo portal da Fre-
guesia da Escada em direção 
ao Centro. A equipe do CSI 
acionou a Polícia Militar que, 
imediatamente, enviou viatu-
ras para efetuar a prisão.
Ele foi preso dentro de uma 
loja de produtos de informáti-
ca, na Rua Coronel Ramalho, 
onde já estava em posse de 
produtos e cerca de R$ 100 
furtados do estabelecimento. 
Após consulta, foi identifica-
do que a moto utilizada pelo 
indivíduo era roubada.
“A prisão do suspeito só foi 
possível devido ao trabalho 
de persistência, paciência e 
tirocínio da equipe do CSI, 
em especial do agente de 
serviço no dia que focou na 

identificação da motocicleta 
e na possibilidade do indi-
víduo retornar para novas 
ações criminosas. Utilizando 
as câmeras de monitoramen-
to, a equipe conseguiu pegar 
pequenos detalhes da moto-
cicleta utilizada pelo suspeito 
no primeiro dia de crimes na 
cidade”, explica o secretário 
de Segurança Pública, Edson 
Roberto Pinto de Moraes. “A 
gente sabia da possibilidade 
dele retornar para Guararema 
para efetuar novos furtos e 
foi o que aconteceu. Quan-
do ele entrou no portal da 
cidade, acionamos a Polícia 
Militar, que de forma rápida 
e eficiente efetuou a prisão 
do indivíduo no momento que 
ele já praticava outro furto”, 
completa o titular da Pasta 
municipal.
O indivíduo foi conduzido ao 
DP Central de Guararema, 
onde foi ratificado a voz de 
prisão e elaborado o BO por 
furto qualificado e receptação. 
O proprietário da loja de infor-
mática recebeu os itens que 
seriam furtados.
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Moradores de Guararema trocam recicláveis por
baldinhos para compostagem na Feira do Nogueira
Ação ocorreu nesta sexta-feira (07/05) e foi a primeira das duas que irão ocorrer na feira livre. Iniciativa acontece em conjunto com a Semana Internacional de Sensibilização para Compostagem

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente promoveu, 
nesta sexta-feira (07/05) a 
troca de recicláveis por bal-
des para compostagem na 
Feira Livre do Nogueira. A 
ação aconteceu em conjunto 
com a Semana Internacional 
de Sensibilização para Com-
postagem (ICAW, da sigla em 
inglês). Na próxima sexta-fei-
ra (14/05), a Pasta realizará 
novamente a troca dos reci-
cláveis.
Ao todo 33 pessoas trocaram 
mais de 100 quilos de reciclá-
veis pelos baldinhos durante 
as 3 horas de realização da 
ação.
A intenção da Prefeitura de 
Guararema é incentivar a po-
pulação na prática da com-
postagem, levando seus bal-
dinhos com restos de frutas, 
legumes, verduras, casca de 
ovo, dentre outros materiais 
orgânicos, para descarte nos 
contêineres marrons da Feira 
Livre do Nogueira ou pratican-
do a compostagem em sua 
própria casa.

“A ação realizada nesta pri-
meira sexta-feira foi um su-

cesso. Além da troca dos 
recicláveis pelos baldinhos, 
que já é importante, os mo-
radores que participaram 
desta ação também rece-
beram orientações sobre a 
importância e como realizar 
a compostagem em suas 
casas”, explica o assessor 
da Prefeitura de Guarema, 
Ricardo Moscatelli. “Existem 
diversos motivos para com-
postar, como a melhora da 
qualidade do solo, a redução 
do uso de agrotóxicos, dimi-
nuição da emissão de gases 
nos aterros sanitários, além 
de ser uma excelente forma 
de combater os efeitos das 
mudanças climáticas”, com-
pleta Moscatelli.
Conscientização
Desde setembro de 2020, os 
resíduos orgânicos da Feira 
Livre do Nogueira estão sen-
do destinados para o Viveiro 
Municipal Ubaeté para a pro-
dução de adubo. A Secretaria 
de Meio Ambiente promoveu 
uma campanha de conscien-
tização para que os resíduos 
orgânicos fossem destinados 
aos contêineres de cor mar-
rom, próprios para o descarte 
desses materiais.

fotos: Vitoria Mikaelli
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Transformação digital: uso de ferramentas do Google na Educação em Guararema
Professores e gestores da Rede Municipal de Ensino de Guararema receberam treinamento pedagógico para aprimoramento do uso das soluções tecnológicas em seu dia a dia

As ferramentas tecnológicas 
utilizadas pela Rede Munici-
pal de Ensino de Guararema 
vêm sendo destaque em meio 
à pandemia da Covid-19 e à 
necessidade da realização 
das aulas remotas.
 
Professores e gestores da 
Rede Municipal de Ensino 
de Guararema receberam 
treinamento pedagógico 
para aprimoramento do uso 
das soluções tecnológicas em 
seu dia a dia. O curso, que 
teve início em abril, seguirá 
até a próxima quarta-feira 
(12/05) e acontece pelo ca-
nal do YouTube da Secretaria 
Municipal de Educação, outra 
novidade na Rede Municipal, 
pois as aulas ficarão gravadas 
para consultas, ampliando os 
recursos de aprendizagem.
 
Os temas abordados são: 
Google Classroom, Google 
Meet, Google Forms, com 
foco em construção de tri-
lhas de aprendizagem, e 
Google Apresentações, com 
foco em criação de narrati-
vas, histórias. Também será 
explorado o uso do Google 
Drive, Google Documentos, 

Google Desenhos, do Jambo-
ard, que é um quadro interati-
vo desenvolvido pelo Google, 
e é parte da família G Suite 
For Education.
 
Este conjunto de ferramentas 
e serviços gratuitos do Goo-
gle é adaptado para escolas 
e foram adotados oficialmente 
pela municipalidade, para ga-
rantir a qualidade do Ensino 
nas modalidades híbrida ou 
remota. 
 
As ferramentas digitais na 
educação são consideradas 
materiais de apoio e recur-
sos complementares para o 
processo de ensino e apren-
dizagem, auxiliam os gesto-
res, professores e os alunos, 
contribuindo com um maior 
repertório de possibilidades 
de atividades e interações, 
ampliando os limites da sala 
de aula e os espaços esco-
lares.
 
 “A disponibilidade das fer-
ramentas digitais possibili-
tam uma ressignificação do 
Acompanhamento Pedagó-
gico. Fica evidente que estes 
recursos tornam o processo 

mais dinâmico, eficiente e 
inovador” ressalta Elisabete 
Tavares, diretora da Escola 
Municipal Claudia Marina 
Nogueira.
 
“Trabalhar com este novo mo-
delo de ensino, preconizado 
há anos, mas que caminhava 
a passos lentos na Educação 
Brasileira, foi como embarcar 
em um trem com a composi-
ção em movimento. Temos 
aprendido muito e o curso 
oferecido pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação, baseado 
nas ferramentas e extensões 
do Google, tem sido de gran-
de valia e feito muita diferença 
no processo de ensino vivido 
por todos nós nesse período 
de pandemia” declara Valéria 
Lima da Silva, professora da 
Escola Municipal Dom Alberto 
Johnnes Steeger.

As famílias das crianças da 
Rede Municipal também ga-
nham com a inovação, com-
preendendo quais tecnologias 
estão sendo usadas e o por-
quê, gerando oportunidades 
para uma comunicação mais 
significativa e construtiva com 
os  professores e a esc

Fotos: divulgação 
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Governo adianta 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS
Primeira parcela será paga junto aos benefícios do mês de maio
Foi publicada nesta quarta-feira (5/5), no Diário Oficial da União (DOU), o Decreto nº 10.695, 
que antecipa o pagamento do abono anual devido aos beneficiários do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). Segundo o secretário de Previdência, Narlon Nogueira, “a medida é 
muito relevante pois permite injetar na economia cerca de R$ 52,7 bilhões, favorecendo o 
processo de recuperação econômica, e, ao mesmo tempo, antecipar a renda aos beneficiários 
da Previdência Social neste momento de enfrentamento da pandemia”. A medida não tem 
impacto orçamentário, já que haverá somente a antecipação do pagamento do benefício, sem 
acréscimo na despesa prevista para o ano.
 
O pagamento ocorrerá em duas parcelas. A primeira, correspondente a 50% do benefício 
devido no mês de maio de 2021, será paga juntamente com os benefícios dessa competên-
cia – de 25 de maio a 8 de junho. A segunda parcela será paga junto com os benefícios da 
competência do mês de junho de 2021 – de 24 de junho a 7 de julho. Em geral, o pagamento 
ocorre nas competências agosto e novembro.
Aposentados e pensionistas, em maioria, receberão 50% do valor do benefício. A exceção é 
para quem passou a receber o benefício depois de janeiro. Neste caso, o valor será calculado 
proporcionalmente.
Os segurados que recebem benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) 
também têm direito a uma parcela menor do que os 50%. Nesse caso, a antecipação é cal-
culada de acordo com o tempo de duração do benefício.
Por lei, não têm direito ao 13º salário os segurados que recebem benefícios assistenciais. Por 
isso, o número de benefícios com o 13º salário é menor do que o número total de benefícios 
pagos pelo INSS.
Calendário
Quem ganha até um salário-mínimo terá o pagamento liberado no período de 25 de maio a 
8 de junho, de acordo com o último número do benefício, desconsiderando o dígito. Já os 
segurados com benefícios de valores acima do mínimo, receberão de 1º a 8 de junho. A 
segunda parcela do abono anual será liberada junto com a folha de junho– paga de 24 de 
junho a 7 de julho.
Governo adianta 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS — Português (Brasil) 
(www.gov.br)


