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Guararema recebe quase R$ 600 mil em equipamentos 
por meio de convênios com governo Federal e Estadual
A indicação foi do Deputado Federal Marcio Alvino e do Deputado Estadual André do Prado
A Cidade de Guararema foi 
selecionada para integrar os 
programas Respeito à Vida 
e Frota Agro 2021. Deputa-
do federal, Marcio Alvino, e 
deputado estadual, André do 
Prado, indicaram Guararema 
para receber os itens
A Prefeitura de Guararema 
recebeu nesta sexta-feira 
(14/05) um caminhão bascu-
lante, duas motocicletas e 550 
cones de trânsito, frutos de 
convênios com os governos 
Estadual e Federal. Além des-
tes equipamentos, está pre-
vista para os próximos dias, 
a chegada de uma máquina 
de pintura com acessórios e 
reboques. O recebimento dos 
equipamentos foi viabilizado 

por meio da atuação parla-
mentar do deputado federal, 
Marcio Alvino, e do deputado 
estadual, André do Prado.
Por meio do intermédio do 
deputado Alvino, Guararema 
firmou convênio com o Go-
verno Estadual para integrar 
o Programa Frota Agro 2021 
e foi contemplada com o ca-
minhão basculante no valor 
de R$ 205 mil. O programa é 
promovido com recursos dos 
governos Estadual e Federal, 
e é viabilizado por meio do 
Ministério da Agricultura.
á as motocicletas, os cones 
e a máquina de pintura – que 
serão utilizados pela equipe 
de Trânsito de Guararema-, 
são frutos do convênio Res-

peito à Vida. Atendendo a 
exigência do convênio que 
prevê a execução de uma 
campanha educativa no 
trânsito, Guararema realizou 
mais uma edição do álbum 
de figurinhas Trânsito Seguro, 
que teve início nas escolas 

municipais e se estendeu – 
devido ao sucesso na apren-
dizagem das crianças – às 
escolas estaduais instaladas 
no município.
“É muito gratificante estar re-
cebendo esses equipamen-
tos. Tenho certeza que todos 

os itens destinado à cidade 
vão ser fundamentais para 
os devidos setores”, afirma 
o prefeito de Guararema, o 
Zé. “Quero agradecer ao de-
putado Federal, Marcio Alvi-
no, e ao deputado estadual, 
André do Prado, por viabili-

zarem mais essa importan-
te conquista para a cidade”, 
completa o chefe do Execu-
tivo guararemense.
Ao todo, o valor dos equipa-
mentos destinados a Guara-
rema por meio dos convênios 
é de cerca de R$ 590 mil.

Óticas Carol em novo endereço.  
C o n f i r a  a  i n a u g u r a ç ã o   
na  Co luna  Socia l  da  S i lene 
Oliveira, paginas 06 e 07

Novo endereço: Rua Dr. Silva Pinto, 71 - loja 2
Centro - Guararema/SP

Deputado Estadual André do Prado Deputado Federal Marcio Alvino
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Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

EMAGRECIMENTO E O JEJUM INTELIGENTE

 De bate pronto, a questão aqui 
não é polemizar sobre jejum inter-
mitente e se é melhor ou pior para 
o emagrecimento. Mesmo porque 
não sou nutricionista e a idéia é 
mostrar apenas uma alternativa 
para as aventuras gastronômicas e 
deslizes alimentares que todos nós 
cometemos. O jejum intermitente é 
uma estratégia comportamental e 
não vou entrar em detalhes sobre 
sua aplicação. O grande desafio 

para quem faz períodos de jejum 
prolongado, pessoas que não es-
tão comportamentalmente treina-
das com um auto conhecimento 
alimentar, fisiológico, psicológico 
e de inteligência emocional é re-
alizar uma refeição equilibrada 
nesse período. A tendência é 
fazer a “dieta da jiboia” ou seja, 
ficar um tempo sem comer e de-
pois encher a barriga até o limite. 
Essa atitude, ao invés de otimizar 
o emagrecimento, vai produzir o 
efeito contrário pois o organismo 
irá absorver o máximo possível 
de calorias da refeição como pre-
paração para um próximo período 
de jejum prolongado. A ideia do 
jejum inteligente é quando houver 
um exagero em alguma refeição, 
principalmente nas refeições notur-

nas, voltar a comer apenas quando 
sentir fome. Não importa a quanti-
dade de horas em jejum, oito, nove, 
doze horas. O mais importante é 
aprender a entender o organismo 
e seu funcionamento. É imperativo 
que para emagrecer haja um auto 
aprendizado independente do que 
o Professor de Educação Física 
prescreva de exercício, ou do plano 
alimentar da Nutricionista ou da 
prescrição médica. De uma ma-
neira bem simples, é uma compen-
sação sobre o que é ingerido. Se 
houve um exagero alimentar, uma 
sobrecarga calórica, uma pancada 
de comida desnecessária, é conve-
niente ficar um tempo prolongado 
sem comer para, a grosso modo, 
“queimar” as calorias excedentes 
ingeridas e dar tempo para o orga-

nismo se recuperar. Comparando, 
os animais funcionam assim, mas 
com a modernidade e a coisa 
toda que já conhecemos com as 
facilidades que existem hoje, ba-
gunçou tudo e o que funcionava 
instintivamente passou a ser dei-
xado de lado e agora é colocado 
como uma alternativa para resgatar 
a saúde e o bem estar. Tirando os 
animais domésticos, não vemos na 
natureza animais acima do peso, 

justamente porque eles agem 
por instinto, comem quando tem 
fome e o suficiente para sacia-
-la. Enquanto nós, muitas vezes 
comemos muito além da conta 
principalmente quando temos 
fome após um longo período em 
jejum. O desenvolvimento do auto 
conhecimento, o domínio sobre as 
vontades e impulsos alimentares é 
muito importante para o controle de 
peso e controle da saúde. É uma 

alavanca para aumentar a auto 
estima e o poder de realização. 
“Eu quero, eu posso”. Quem en-
tra no jogo de emagrecer, muitas 
vezes pode sofrer com o processo 
de sabotagem mental. A cabeça 
trabalhando contra uma situação 
nova e de desconforto. Emagreça 
com saúde e fazendo exercícios. 
Orientação de uma Nutricionista é 
importante sim, mas em primeiro 
lugar mudança comportamental.       

José Marcos Educador 
Físico 

300
MEGA

99,90

R$
/mês

nos 6 primeiros meses

Planos anunciados com fidelidade de 12 meses, consulte opções para planos sem fidelidade. Instalação sujeita a cobertura e viabilidade técnica. Promoção 
válida para os primeiro 6 meses de contrato, após este período retorna ao valor original do plano, válida somente para a cidade de Guararema, SP. Taxa de 
instalação promocional isenta, mediante aprovação cadastral.  Instalações válidas para até 300 metros da caixa de distribuição de internet, caso de medida 
superior a instalação não pode ser realizada. Velocidade nominal do plano garantida de acordo com as regras da Anatel na entrega a cabo no seu roteador. 
ValoValores anunciados válidos para contratações realizadas até 30/06/2021. VALORES E CONDIÇÕES VÁLIDOS PARA NOVAS CONTRATAÇÕES. *Consulte 

disponibilidade para o Wi-fi grátis. **A velocidade de navegação do Wi-fi está sujeita a variações, consulte a equipe para mais informações.
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Parceria entre Guararema e Governo do Estado 
oferece curso de capacitação e empreendedorismo
Programa Prospera Família oferece geração de renda e a chance do participante montar seu próprio negócio
A Prefeitura de Guarare-
ma, por meio da Secretaria 
de Assistência Social, em 
parceria com o governo do 
Estado de São Paulo, abriu 
as inscrições nesta quarta-
-feira (12/05) do programa 
“Prospera Família”.
Por meio do programa, a 
administração municipal 
vai auxiliar as pessoas 
responsáveis por suas 
famílias a buscar capa-
citação e se desenvolver 
profissionalmente. Serão 
ofertados cursos voltados 
ao empreendedorismo fi-
nanceiro, que deve ajudar 
os participantes a montar 
seu próprio negócio.
“Esta é uma parceria da 
Prefeitura de Guararema 
com o Governo do Esta-

do. As pessoas que irão 
participar do programa irão 
também receber ajuda fi-
nanceira para crescer pro-
fissionalmente e até mes-
mo empreender em seu 
próprio pequeno negócio”, 
explica o secretário de As-
sistência Social, Eduardo 
Moreira. “É uma chance 
única, até para aprender 
a ganhar dinheiro, uma 
grande oportunidade para 
quem pretende mudar de 
vida”, completa o titular da 
Pasta.
Para participar do progra-
ma Prospera Família é pre-
ciso que os responsáveis 
de famílias, seja ele mãe 
ou pai solteiro, viúvo (a), 
avó, tia ou irmão, desde 
que sejam os mantenedo-

res com pelo menos um fi-
lho ou dependente de zero 
a seis anos, façam a inscri-
ção pelo site do Governo 
do Estado ou no Centro de 

Referência da Assistência 
Social (Cras) de Guarare-
ma. É preciso também ter 
renda familiar de até R$ 
89,00 por pessoa.

Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria 
de Assistência Social pelo 
telefone 4693-2213, ou no 
Cras Guararema 4693-

5461/1271. O endereço 
do formulário eletrônico 
de inscrição é o abre.ai/
prospera-familia.

Vacinação contra Covid-19 de pessoas com Síndrome de Down, 
transplantados e em hemodiálise tem início em Guararema
A priorização de pessoas que integram este grupo faz parte do Programa Nacional de Imunização (PNI)
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Guararema deu iní-
cio no dia 10/05 à vacinação 
contra a Covid-19 em pesso-
as com Síndrome de Down, 
pacientes transplantados e 
pacientes renais em hemodi-
álise de 18 a 59 anos.
As pessoas que receberam 
a vacina no primeiro dia de 
imunização deste grupo prio-
ritário já haviam se cadas-
trado no site Vacina.Digital. 
O cadastro para este grupo 
prioritário – e para os demais 
liberados - continua disponí-
vel no Vacina.Digital, no site 
da Prefeitura de Guararema 
(guararema.sp.gov.br), no 
banner da página inicial ou 
no link “Cadastramento Para 
Vacinação da Covid-19”.
 A priorização de pessoas com 
Síndrome de Down, pacientes 
renais e transplantados faz 
parte do Programa Nacional 
de Imunização (PNI). Nesta 
terça-feira (11/05), a Secre-
taria Municipal de Saúde 
dará início à imunização de 
gestantes e puérperas com 
comorbidades maiores de 
18 anos. Um dia depois, na 
quarta-feira (12/05), será a 
vez das pessoas de 55 a 59 

anos com comorbidades co-
meçarem a receber a primeira 
dose da vacina. Os grupos 
prioritários citados também 
já podem realizar o cadastro 
no Vacina.Digital.
 Para estes grupos anuncia-
dos, é preciso apresentar no 
momento da imunização, um 
comprovante da comorbida-
de, como exames, receitas, 
relatório médico ou prescri-
ção médica. No caso das 
pessoas com Síndrome de 
Down, é necessário também 
apresentar um documento 
que comprove a síndrome. 
As pessoas transplantadas 
precisam apresentar docu-
mentação que comprove o 
procedimento de transplante 
de fígado, pâncreas, coração, 
pulmão, intestino ou medula.
 “Com o recebimento das do-
ses por parte do governo do 
Estado estamos avançando 
com a imunização da popu-
lação de Guararema”, explica 
a secretária Adriana Martins. 
“Imunizar os grupos prioritá-
rios, com comorbidades, por 
exemplo, é fundamental, pois 
são as pessoas que estão 
mais vulneráveis para contrair 
e ter complicações causadas 

pelo coronavírus”, completa a 
titular da Pasta.
 Acompanhamento Vacina.
Digital
 A Prefeitura de Guararema, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, reforça que 
os cadastrados no Vacina.

Digital, podem acompanhar 
o agendamento da vacinação 
e outras informações impor-
tantes acessando o site da 
Prefeitura.
 Mesmo com o novo sistema, 
em que o munícipe recebe um 
SMS após a realização a con-

firmação do agendamento, é 
fundamental verificar cons-
tantemente pelo site se há 
atualizações sobre o cadas-
tro realizado. Para acessar é 
simples e fácil.
Basta acessar o site gua-
rarema.sp.gov.br, clicar no 

banner da página inicial ou 
no link “Cadastramento para 
Vacinação da Covid-19” e em 
seguida “Consulte seu agen-
damento aqui”. Ao acessar 
a página do Vacina.Digital é 
necessário disponibilizar o 
CPF do cadastrado.
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES -- - O período da manhã será um tanto quanto complicado para você. Mas, à tarde, 
tudo deve melhorar sensivelmente. Conseguirá progredir no trabalho e será bem sucedido. 
Dia em que receberá benefícios inesperados.

TOURO -Fase que poderá beneficiá-lo nas questões pessoais, íntimas e familia-
res. Pode demorar, mas conseguirá o que esta pretendendo. Pense mais em seu 
lar. Alguém poderá favorecê-lo nos negócios. Melhora de saúde e das chances 
de sucesso geral

GÊMEOS - Os fluxos poderão ajudá-lo, surpreendentemente, no período da 
manhã. Tudo se resolverá da melhor forma possível e com perspectivas das me-
lhores. Lucros e vantagens à tarde e a noite. Não marque muitos compromissos 
sociais e evite exageros.

CÂNCER -Excelente disposição para tratar de assuntos importantes e de negócios, 
para entabular novas ideias relacionadas com publicidade e lucrar com elas. Terá êxito 
também ao tratar de assuntos sociais e no lançamento de novas ideias profissionais.

LEÃO - O relacionamento com as pessoas queridas poderá ajudá-lo a se organizar 
interiormente, mas de uma maneira nova, completando assim a transformação da 
sua personalidade. Terá um bom relacionamento com os pais.

VIRGEM-Bom dia para tratar de assuntos ocultos e para elevar ainda mais sua 
inteligência, através de boas leituras e novos conhecimentos. Arrume um tempo para 
relaxar. Procure também não se irritar com os outros, e deixe que as coisas aconte-
çam naturalmente.

LIBRA - Atividades no trabalho que estavam se desenvolvendo bem, diminuirão 
seu ritmo. Será necessária uma revisão do planejamento e da eficiência prática. 
Melhor entendimento com os amigos, mas não no amor.

ESCORPIÃO -Cuidado com esta fase, pois você mesmo poderá começar a colo-
car obstáculos em suas conquistas. Sempre em busca da perfeição, você poderá 
exceder em algumas atitudes que coloquem em risco suas novas atividades.

SAGITÁRIO - A posição de Vênus favorecerá a vida amorosa. Sentimentos fortes 
e sintonia afetiva com a pessoa amada permitirão um perfeito entendimento com 
a possibilidade de surgirem novos planos para o futuro.

CAPRICÓRNIO - Melhora sensível da saúde e das condições gerais deverão se 
apresentar hoje. A vida familiar será bastante harmoniosa e as chances de sucesso 
pessoal, profissional e financeiro, deverão surgir. Os imprevistos marcarão o seu 
dia de modo especial.

PEIXES -Dias dos mais indicados para iniciar a melhoria da aparência de sua 
casa, tais como nova decoração e reformas. Fará ótimas amizades, mas não confie 
demais em estranhos. Sucesso junto ao sexo oposto. Feliz para o amor.

AQUÁRIO - Êxito nos trabalhos que necessitam muita responsabilidade e perícia, 
nos negócios iniciados anteriormente, e na vida pública de um modo geral. Ótimo 
para decorar o lar, para renovar o ambiente de trabalho e ao amor.

                                       Para o dia 16 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 profissionais 

pronta para assessorar a sua Empresa. 

Faça uma visita e conprove! . Rua Barão de Jaceguai, 627 - 

Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 39

UCDTC
SOFRIMENTO

SIRERROIM
NAIPERAMI

BAGOTIOT
DEGRADANTE
EMOTOSEO
BIAECOR
EAGENTEG
LIBERTARIA

MOLAMBENTONI

MAEGAZ
CORDILHEIRA

NIAOIRAD
TEMERUNIDO

RESTAURADOR

Hidrelé-
trica

localizada
no Xingu

“Irmãos
(?)”, nove-
la de Jane-

te Clair

Formula-
ções do
trabalho
científico

“Meu (?)”,
sucesso 

dos Para-
lamas 

Ivo
Meirelles,

cantor
carioca

Copas,
paus, 

espada ou
ouros

Fruto ro-
sado rico
em vita-
mina A

Ondas
Tropicais

(sigla)

São (?): o
Apóstolo
Incrédulo
(Bíblia)

Não deve 
ser trocado
pelo duvi-
doso (dito)

Ordem de
Serviço
(abrev.)

Acelera-
ção da

gravidade
(símbolo)

Em andra-
jos, como
o morador

de rua

Ferramenta
que revo-
lucionou a 
agricultura

A mais ex-
tensa é a
dos Andes
(8.900 km)

O alimen-
to pobre

em açúca-
res (ingl.)

Ente do
Folclore,
de belo
canto

Happy (?),
lazer pós-
expediente

Alziro
Zarur,

fundador 
da LBV

Michel (?),
o vice do
Governo
Dilma

“A (?) e a 
Tartaruga”,
fábula de

Esopo

Cidade
sede da

Olimpíada
de 2016

Profissional
que recu-
pera obras

de arte

Reino (?):
engloba

Escócia e
Inglaterra

A do rubi
é vermelha

Fruta
cítrica

Corrida
radical

O menor é
fevereiro

Bolsa, 
em inglês

Coordena o esforço
logístico de um evento
Agnaldo (?), cantor 
de “Flor Mamãe”

Andava; 
caminhava

(?) da
passiva,
termo

integrante
da oração

Miséria;
penúria
Título de

Elton John

Franca
A especia-
lidade de
Tim Lopes

Trabalho
(?), alvo 

de combate
da OIT

Emancipa-
dora como
a Revolu-

ção France-
sa para a
burguesia

Símbolo 
de “byte”
(Inform.)

Tecido pa-
ra forrar
móveis

“O (?) Ima-
ginário”,
sátira de
Molière à 
hipocondria

3/bag. 4/diet — hour — rami. 6/doente. 10/degradante.
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Guararema libera cadastro para pessoas de 50 a 54 anos com comorbidades e com Benefício de Prestação Continuada
Link do cadastramento já está disponível no site da Prefeitura de Guararema, e no Vacina.Digital. A Secretaria Municipal de Saúde solicita que familiares e amigos ajudem os idosos a se cadastrar corretamente

Moradores de Guararema 
de 50 a 54 anos com co-
morbidades e pessoas com 
deficiência e beneficiárias do 
BPC (Benefício de Prestação 
Continuada) já podem se ca-
dastrar para receber a vacina 
contra a Covid-19.
 
A Secretaria Municipal de 
Saúde recebeu nesta quar-
ta-feira (12/05) 840 novas do-
ses da vacina AstraZeneca 
contra o coronavírus e liberou 
o cadastramento deste grupo.
 
O cadastro para este grupo 
– e para os demais liberados 
- continua disponível no Vaci-
na.Digital, no site da Prefeitu-
ra de Guararema (guararema.
sp.gov.br), no banner da pá-
gina inicial ou no link “Cadas-
tramento Para Vacinação da 
Covid-19”.
 
Para estes grupos anuncia-
dos, é preciso apresentar no 
momento da imunização, um 
comprovante da comorbida-
de, como exames, receitas, 
relatório médico ou prescrição 
médica. Também será neces-
sário apresentar confirmação 
do BPC.
 É preciso levar um docu-

mento com foto contendo 
o número do CPF (original 
e cópia), o Cartão Nacional 
de Saúde (original e cópia) e 
comprovante de residência 
atualizado (original e cópia).
 
“É muito importante que os 
familiares e amigos ajudem os 
idosos a se cadastrarem cor-
retamente. Esse é um sistema 
que tem como objetivo evitar 
aglomerações e otimizar o 
processo de imunização”, afir-
ma a secretária de Saúde de 
Guararema, Adriana Martins.
 
Acompanhamento Vacina.
Digital
A Prefeitura de Guararema, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, reforça que 
os cadastrados no Vacina.Di-
gital, podem acompanhar o 
agendamento da vacinação 
e outras informações impor-
tantes acessando o site da 
Prefeitura.
 Mesmo com o novo sistema, 
em que o munícipe recebe um 
SMS após a realização a con-
firmação do agendamento, é 
fundamental verificar cons-
tantemente pelo site se há 
atualizações sobre o cadas-
tro realizado. Para acessar é 
simples e fácil.
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Colunista Social

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

Colunista Social 

A eficiente equipe mostra a bonita fachada da nova loja.

A amiga e cliente parceira, Patrícia da Rigazzi ficou encantada com a nova loja.

O proprietário Haroldo, emocionado com a foto recordando o pai Zé da Ótica.A proprietária Flávia ladeada pelos primos Nady Almeida e Silva e Roseny Cambusano.

Os proprietários receberam os cumprimentos dos amigos André Polzin e Mônica Capucci.

Com o pé direito, os proprietários Haroldo e Flávia, as atendentes Rebeca e Isabella, 
inauguram a nova loja.

Os proprietários da Óticas Carol, Haroldo Frederighi (Filho do inesquecível Zé da Ótica) e Flávia Cambusano, sentiram a necessidade de 
transferir a loja para um espaço maior, com o intuito de proporcionar mais conforto e visibilidade. O simpático casal, juntamente com as 
atendentes Rebeca e Isabella receberam amigos e clientes que fizeram questão de parabenizar e desejar ainda mais sorte e sucesso no novo 
endereço (Rua Dr. Silva Pinto, nº 71 - loja 2). Óticas Carol sempre foi referência de tecnologia e modernidade, aliando bom gosto, qualidade, 
estilo e sofisticação. Vale muito a pena conferir e ficar por dentro das novidades disponíveis na loja. Confira algumas fotos da inauguração.



Jornal Gazeta de Guararema,   15  de Maio de 2021 7

SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

O simpático casal Flávia Cambusano e Haroldo Frederighi da nova loja Óticas Carol de 
Guararema, emocionados, agradecem amigos e clientes pelas felicitações e  preferência.

Barba foi um dos primeiros clientes a aprovar a nova loja.

O cliente Paulo Leite também foi felicitar o proprietário 
Haroldo pela nova loja.

A simpática  Hélia passou para conhecer e prestigiar a 
nova loja.

Roberto Nunes da Silva, além de cliente da Óticas Carol, é um 
grande amigo do proprietário Haroldo, e não poderia deixar 
de prestigiar e compartilhar esse momento tão importante.

Haroldo e Flávia mostram as novidades para os grandes 
amigos Daniel e Zé Mauro- proprietário do Empório Bistrô.

Os proprietários  Flávia e Haroldo ficaram muito felizes com a presença do Zé Luiz, 
proprietário da Chopperia do Gordo - Jacareí, que veio no dia seguinte especialmente 
para cumprimentar os grandes amigos e desejar mais sucesso na nova loja.

A cliente Rosângela, ao lado de Flávia, apreciou todos os 
produtos da nova loja.

A proprietária Flávia recebe boas vindas de Juliana e 
Adriana da Attuale Concept.

A colunista social Silene Oliveira registrou o momento tão 
especial para os proprietários Flávia Cambusano e Haroldo 
Frederighi.
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   UNNA EXCELÊNCIA EM SAÚDE 

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

Com chegada do inverno, doenças respiratórias em pets
aparecem com maior frequência e exigem muita atenção dos tutores
Tosse, dificuldade par respirar, 
descarga nasal, secreção ocular 
purulenta, febre e apatia são sin-
tomas comuns que cães e gatos 
podem apresentar em caso de 
infecção respiratória na época 
mais fria do ano. “Diversos tipos 
de infecções podem afetar os 
pets: desde as mais brandas até 
as potencialmente fatais. Além 
disso, elas podem envolver todos 
os sistemas do corpo do animal. 
Por essa complexidade, os tuto-
res precisam estar atentos para 
que um problema de saúde em 
fase inicial não se torne uma 
pneumonia ou algo ainda mais 
grave”, alerta a médica veteriná-
ria Patricia Guimarães, analista 
técnica de marketing da Syntec 

do Brasil. 
As infecções nos pets podem ser 
causadas por microrganismos, 
como bactérias, fungos, leve-
duras, vírus e parasitas. Com a 
chegada dos meses mais frios, é 
preciso ainda mais cuidado pois 
as infecções respiratórias podem 
ter diversos tipos e causas, “des-
de a colonização de uma bac-
téria , fungo até a instalação de 
parasitas no pulmão, provocando 
graves alterações na saúde do 
pet”, explica a especialista. 
Outros tipos de infecções que 
podem causar danos aos pets 
são as gastrointestinais, no trato 
geniturinário e as dermatites. “As 
infecções afetam pets de todas 
as raças e idades, proporcionan-

do danos à sua saúde e, até, em 
casos extremos, culminando em 
óbito caso não tratadas rápida 
e corretamente”, alerta Patricia 
Guimarães. 
Para combater as infecções com 
segurança e qualidade, a Syn-
tec do Brasil oferece Doxitec, 
antibiótico à base de Hiclato de 
Doxiciclina, de fácil absorção e 
alta biodisponibilidade. “Doxitec 
oferece maior eficácia durante o 
tratamento das infecções. Vale 
destacar que os comprimidos 
são sulcados e possuem pala-
tabilizante, facilitando o fraciona-
mento de doses e aumentando 
a aceitação pelos animais no 
momento da administração”, 
relata a veterinária, lembrando 

que Doxitec deve ser utilizado 
apenas após exame clínico e in-
dicação do veterinário. Doxitec 
é encontrado em pet shops em 
todo o Brasil e também em outros 
países da América Latina. 
Sobre a Syntec – A Syntec é 
uma indústria de produtos para 
saúde animal 100% brasileira, 
com foco em medicamentos e 
suplementos veterinários de alta 
complexidade. Seu portfólio é 
amplo, incluindo terapêuticos, 
especialidades, produtos para 
higiene e saúde, suplementos 
e, agora, vacinas animais. Mais 
informações: www.syntec.com.br
Fernanda Souza
 (+55) 11 3039-4100 
 (+55) 11 96657-6695
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Segunda etapa de vacinação 
contra a gripe em Guararema
Idosos com 60 anos ou mais e professores poderão receber a vacina contra o vírus Influenza, em Guararema, a partir do dia 11/05

A campanha nacional de 
vacinação contra o vírus In-
fluenza continua avançan-
do em Guararema,   com 
inicio no dia 11/05, incluirá 
idosos com 60 anos ou 
mais e professores de es-
colas públicas e privadas.
Iniciada em 12 de abril, a 
campanha de imunização 
contra a gripe vacinou na 
primeira etapa crianças de 
seis meses a cinco anos, 
11 meses e 29 dias, ges-
tantes, puérperas e traba-
lhadores da Saúde.
A novidade nesta segunda 
etapa de vacinação são 
os novos locais de imuni-
zação. Para os moradores 
da zona norte de Guarare-
ma, a vacinação contra o 
vírus Influenza ocorrerá nas 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs) Jardim Dulce e 
Lambari, das 8 às 16 horas.
Já para quem reside na 
região central ou sul, a 
Prefeitura de Guararema, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, montou 
um posto de vacinação no 
estacionamento do Pau 

D’alho (Recanto do Amé-
rico), onde a vacinação 
ocorrerá das 9 às 15 horas, 
de segunda a sexta-feira, 
inclusive com a opção dri-
ve-thru, em que não é ne-
cessário sair do carro para 
receber a dose da vacina.
Para ser imunizado, é 
necessário comparecer 
ao local munido de docu-
mento original com foto e 
comprovante de residência. 
No caso do professor, apre-
sentar também o holerite.
“A vacinação contra a In-
fluenza continua sendo de 
extrema importância para 
prevenção e proteção con-
tra a gripe”, explica a direto-
ra da Vigilância Epidemioló-
gica, Aline Moraes. “O 
objetivo da vacinação é 
reduzir a circulação do 
vírus no município e, con-
sequentemente, o número 
de hospitalizações e risco 
de morte devido à doença”, 
completa Aline.
dosos e professores que 
já se vacinaram contra a 
Covid-19 devem respeitar 
o intervalo de 14 dias entre 

uma vacina e outra. Para 
este público que já rece-
beu doses da vacina contra 
o coronavírus, também é 
necessário levar o compro-
vante de vacinação.
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Cultura disponibiliza Biblioteca 
Virtual com mais de 20 mil títulos
Prefeitura de Guararema foi contemplada com um ano da plataforma Tocalivros com a possibilidade de adaptação e inserção de características próprias

A Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer de 
Guararema disponibilizou 
nesta segunda-feira (10/05) 
a Biblioteca Virtual com 
mais de 20 mil e-books e 
audiolivros.
 Para acessar a Biblioteca 
Virtual Profª Zilda Leonor Lo-
pes, localizada na Estação 
Literária, basta entrar no site 
www.biblioteca-profa-zilda-
-leonor-lopes.tocalivros.com 
ou baixar o aplicativo “Audio-
livros do Tocalivros”.
 A viabilização da plata-
forma online se deu pela 
parceria com a Recode e 
Tocalivros. A Prefeitura de 
Guararema foi contempla-
da com um ano de site com 
a possibilidade de adapta-
ção e inserção de caracte-

rísticas próprias.
 O usuário pode fazer o em-
préstimo de até dois títulos 
por dia ou dois títulos simul-
taneamente. Para acessar 
o conteúdo, é necessário a 
realização de um cadastro 
virtual, disponibilizado no 
próprio site. A devolução 
dos itens é realizada auto-
maticamente.  Na página 
da Estação Literária Profª 
Maria de Lourdes Évora de 
Camargo no Facebook, a 
Secretaria de Cultura dis-
ponibilizou um tutorial de 
como realizar o cadastro 
na plataforma digital.
 “Durante a pandemia da 
Covid-19, é muito impor-
tante que a gente oferte 
opções para nossa popula-
ção, para que ela continue 

tendo acesso à Cultura. A 
viabilização da Biblioteca 
Virtual é um trabalho funda-
mental nesse sentido, para 
que os títulos que estão dis-
poníveis sejam acessados 
de forma remota”, explica 
o secretário municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer, 
Odvane Silva.
 A disponibilização da Bi-
blioteca Virtual ocorre no 
momento em que a Esta-
ção Literária Profª Maria de 
Lourdes Évora Camargo 
está fechada por conta da 
pandemia da Covid-19. O 
intuito da Secretaria Muni-
cipal de Cultura, Esportes 
e Lazer é, por meio da pla-
taforma online, tornar a lei-
tura mais acessível para a 
população de Guararema.
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Municípios do Alto Tietê recebem novo lote de CoronaVac
Vacinas são para segunda dose de idosos de 64 anos e para gestantes e puérperas com comorbidades. “Desaceleração da produção da CoronaVac pode afetar o ritmo da vacinação na região”

A região do CONDEMAT – Con-
sórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê recebe 
hoje (14/05) um novo lote com 
31.150 doses de CoronaVac. As 
vacinas são destinadas à aplica-
ção de segunda dose para ido-
sos de 64 anos e para primeira 
dose de gestantes e puérperas 
com comorbidades.
As novas doses de CoronaVac 
chegam à região em meio às no-
tícias da falta de insumos para 
a produção do imunizante. No 
caso do grupo de gestantes com 
comorbidades, a vacina substitui 
as doses de AstraZeneca que 
foram recebidas na semana pas-
sada, porém tiveram sua aplica-
ção neste grupo suspensa pelo 
Ministério da Saúde, atendendo 
recomendação da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), após a morte de uma 
gestante que havia tomado o 
imunizante.
Até o momento a região recebeu 
cerca de 910 mil doses de imuni-
zantes (primeira e segunda dose), 
sendo que mais de 60% são Co-
ronaVac.
De acordo com a coordenadora da 
Câmara Técnica de Saúde, Adria-
na Martins, a desaceleração da 
produção da CoronaVac pode afe-
tar o ritmo da vacinação na região.
“Mais de 60% das doses apliaca-
das são CoronaVac. Nossa preo-

cupação inicial era que faltassem 
vacinas para segunda dose para 
os grupos que já tomaram a pri-
meira deste imunizante, porém 
com este novo lote recebido hoje 
conseguimos fechar um grupo 
de idosos e iniciar a imunização 
das gestantes e puérperas com 
comorbidades. A ausência de 
um tipo de imunizante pode atra-
sar ainda mais o processo de 
imunização em todo o país, no 
entanto os municípios seguem 
preparados para avançar com 
as campanhas à medida em que 
forem recebendo novas doses.”, 
disse. Desde o início da cam-
panha o CONDEMAT vem bus-

cando alternativas para acelerar 
a imunização na região, com a 
assinatura de dois termos de 
intenção de compra de vacinas: 
Grupo União Química (Sputnik 
V) e Butantan (CoronaVac). Além 
disso, a maioria dos municípios 
aderiu ao consórcio para aquisi-
ção de vacinas da Frente Nacio-
nal de Prefeitos.
“Estamos trabalhando para que 
a imunização não sofra interrup-
ção e não fazemos distinção de 
laboratório e fabricante. O im-
portante para nós é que a vacina 
tenha sua eficácia comprovada 
e esteja devidamente aprovada 
pela ANVISA”, reforçou Adriana.

De acordo com a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde, Adriana Martins, a 
desaceleração da produção da CoronaVac pode afetar o ritmo da vacinação na região.”
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