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Deputado Federal Marcio Alvino (PL) é
titular da Comissão da PEC do voto impresso

Comissão foi criada em maio de 2021 para discutir proposta que não acaba com a urna eletrônica, mas prevê auditoria de votos

O deputado federal Marcio Alvino (PL) é titular da Comissão
Especial que analisa a Proposta
de Emenda à Constituição PEC
135/19, do voto impresso, na Câmara dos Deputados. A proposta
que está movimentando o cenário nacional não prevê a substituição da urna eletrônica, mas sim
que na votação e apuração de
eleições, plebiscitos e referendos
seja obrigatória a expedição de
cédulas físicas, conferíveis pelo
eleitor, a serem depositadas em
urnas indevassáveis, para fins
de auditoria.
Na prática, isso quer dizer que o
eleitor não terá acesso ao comprovante do seu voto, ele simplesmente poderá visualizar um
extrato impresso com os votos
que cairá, sem contato manual,
dentro de uma urna, para que estes possam ser auditados, caso
seja necessário.
Estimativa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
ministro Luís Roberto Barroso,
divulgada por veículos de imprensa, fala em um valor aproximado
de R$ 2 bilhões para implantação.
O mesmo montante foi indicado
pelo relator deputado Filipe Barros, que observou as estimativas do TSE. Segundo Barros, já
há R$ 1,19 bilhão autorizado no

Orçamento de 2021 para pleitos
eleitorais, sendo R$ 1 bilhão em
investimentos e que o processo
eleitoral não está limitado pela
PEC do Teto de Gastos.
Para o deputado Marcio Alvino,
a proposta que pode mudar a
história do Brasil precisa ser discutida com cautela. “Se falarmos
em questão de tempo, é inviável
que seja instituído este sistema
para a próxima eleição, podemos
dizer que seja impossível. Em
menos de um ano o sistema terá
que ser desenvolvido, licitado,
realizada a compra, testado para
as quase 500 mil urnas do País.
Além da aquisição, será necessário treinar os mesários em um
curto espaço de tempo”, detalha.
Outro fator apontado por Alvino
sobre a PEC 135/19 é o investimento bilionário que teria que ser
feito em meio a grave crise financeira que assola o País, em meio
à pandemia. “Não é o momento
para este tipo de gasto. Neste
momento crítico que o Brasil e
o mundo atravessam, o valor a
ser gasto com a implantação do
voto impresso/auditável poderia
ser destinado para outras frentes emergenciais, como ações
sociais e para a área da saúde,
ajudando instituições como as
Apaes e as Santas Casas”.

Histórico
O Brasil adotou a utilização de
urnas eletrônicas em 1996. A
partir de 2000, todos os eleitores
passaram a utilizar a urna eletrônica. De acordo com o TSE,
nenhuma fraude foi comprovada.
As urnas passam por um rigoroso teste de segurança, sendo
invioláveis. O software passa
por auditorias de integridade e
não há nenhum tipo de conexão
externa, como a internet.
Em 2002, as eleições serviram
para testar o voto impresso por
meio de um aparelho acoplado
às urnas eletrônicas. A mudança
havia sido aprovada pelo Congresso Nacional por meio da Lei
10.408/2002, e já valeria para o
pleito municipal de 2004. Porém
ocorreram diversos problemas
durante aquele pleito e o sistema
foi reprovado.
Há um PL que tramita na Câmara
desde 2015, o Projeto de Lei nº
1169/15, que estabelece normas
para as eleições, para possibilitar
a recontagem física de votos nos
pleitos para cargos eletivos federais, estaduais, distritais ou municipais, sem tramitação desde
maio de 2019, pronta para pauta
na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
Ainda em 2019 a deputada Bia

Deputado Federal Marcio Alvino (PL) é titular da Comissão Especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição PEC 135/19, do voto impresso
Kicis apresentou no mês de setembro a referida PEC, a Proposta de Emenda à Constituição nº
135/2019.
Já a comissão para debater a
PEC 135/19 foi criada em maio
de 2021, e quase não houve
movimentação durante o ano
de 2020.
Bancada
O deputado federal Marcio Alvino

está na vida pública há mais de
30 anos, filiado ao Partido Liberal
que é a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados,
com 41 deputados federais. O
PL sempre foi muito atuante nas
importantes transformações que
ocorreram no país nos últimos
anos. Alvino tem acompanhado
todo o debate desta PEC desde
o início, conhecendo seus pon-

tos fortes e os que precisam ser
melhorados e, para o parlamentar, será uma grande responsabilidade participar como titular
desta comissão representando
o partido.
Informações
Imprensa: dep.marcioalvino@
camara.leg.br;
Telefone: (61 3215-5331
Site: marcioalvino.com.br
Redes sociais: @marcioalvino

Prefeito de Guararema decreta quem escolher
marca de vacina irá para o final da fila de vacinação
Objetivo é coibir a escolha de fabricantes de vacinas contra a Covid-19 por parte da população na
hora da aplicação e permitir que aqueles que tem pressa para se vacinar não sejam prejudicados
O Prefeito de Guararema José
Luiz Eroles Freire (Zé), determinou em seu decreto que as
pessoas que optarem em não
se vacinar com imunizantes de
determinados laboratórios irão
para o final da fila de vacinação.
A decisão foi oficializada por
meio do decreto 4057 de 8 de
julho de 2021 e tem como principal objetivo coibir a escolha de
fabricantes de vacinas contra a
Covid-19 por parte da população
na hora da aplicação e permitir
que aqueles que têm pressa
para se vacinar não sejam prejudicados.
A intenção da administração
municipal é dar andamento à
imunização no município, considerando que os chamados

“sommeliers da vacina” tiram a
possibilidade de outras pessoas
se vacinarem.
“Os chamados sommeliers de
vacina são um entrave no avanço
da imunização em Guararema e
todos os municípios”, explica a
secretária municipal de Saúde,
Adriana Martins. “Ao escolherem
a vacina, essas pessoas acabam
tirando a oportunidade de outros
moradores se vacinar, já que essas doses não podem ser repassadas para outras faixas etárias
e acabam ficando represadas em
determinados grupos etários”,
explica a titular da Pasta.
De acordo com o decreto, ao
recusar tomar o imunizante, o
morador terá que assinar um
termo, confirmando que será

vacinado após os outros grupos
contemplados. Caso o munícipe se recuse a assinar o termo,
duas testemunhas assinarão o
documento dando ciência da
condição de remanescente e
oficializando a perda do direito à
ordem cronológica da vacinação
e a realocação para o final da fila.
Para a tomada de decisão, o
prefeito Zé e a Secretaria Municipal de Saúde levaram em
consideração a eficácia de
todas as vacinas disponibilizadas no município, uma vez que
os imunizantes contam com a
aprovação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Além disso, o decreto municipal
considera que a desistência da
vacinação causa “prejuízo se-

vero” à imunização da população e ao combate sistêmico da
Covid-19.
Moradores poderão justificar
falta e receber a vacina
Para quem não conseguiu comparecer ao local de imunização
por outro motivo, há como justificar a ausência e ter a possibilidade de receber a vacina
ainda na sua faixa etária. Basta
que estes compareçam à Central
de Vacinação do Coronavírus,
no bairro do Nogueira, com documento por escrito contendo a
justificativa da falta. O documento será apresentado à Secretaria
Municipal de Saúde que liberará
um novo agendamento.
Especialistas repudiam escolha

de vacina
Médicos e profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de
Guararema repudiam a prática
dos “sommeliers da vacina”. A
secretária Adriana reforça que
“não há nenhum sentido em fazer
a escolha do imunizante”.
“Não há dados científicos nem
outros argumentos que justifiquem a escolha do fabricante
das vacinas. Todos os imunizantes que estão sendo aplicados
na população são seguros e tem
eficácia comprovada”, explica. “A
disponibilidade dos imunizantes
é baixa e ter acesso às vacinas
hoje ainda é difícil, o que torna
ainda mais condenável a prática da escolha dos fabricantes”,
completa.

Prefeito de Guararema José
Luiz Eroles Freire (Zé)
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A ARMADILHA DA AUTO VITIMIZAÇÃO

José Marcos - Educador
Vitimização, segundo o dicionário é ato ou efeito de (se) transformar em vítima. Auto-vitimização
acontece quando uma pessoa
se coloca no papel de vítima ou
pessoa perseguida para anular
críticas, opiniões ou objeções
contra as quais não consegue
contra-argumentar. Auto-vitimização é um tipo de manipulação de natureza emocional que
ocorre quando se esgotam os
argumentos e o debate precisa
ser suspenso por falta de lógica
em seus posicionamentos. Esse

tipo de comportamento pode
ocorrer em diversos contextos
na vida, mas se conseguirmos
identificá-lo é necessária a extinção deste comportamento,
pois é prejudicial tanto para a
vida pessoal como na vida profissional. Nas relações humanas,
todos estamos sujeitos a cair
nesta armadilha. As situações
que afloram a auto vitimização
são as mais variáveis e correlacionando diretamente com o
treinamento físico sistematizado,
alimentação equilibrada e melhora da qualidade de vida e da
saúde física e mental, alertam
para o perigo de um ciclo que
pode agravar essa condição
(auto vitimização) levando a
consequências negativas dire-

tas na vida. As dificuldades diárias não podem ser justificativas
para entregar-se. Obviamente há
barreiras limitantes para todos
em inúmeras situações, mas
lamentar-se constantemente e
conformar-se sem ao menos tentar mudar o rumo da história, não
é a melhor opção. Se todos os
dias prevalecerem argumentos
como “minhas dores nas costas me impedem de correr... o
frio não me dá coragem de sair
de casa... estou com dores nos
pés... ontem trabalhei muito por
isso hoje não vou fazer nada...
desânimo total... muito calor...
muito frio... muita chuva... dormi
muito mal... estou sem tempo...
vida muito corrida... treinar?

Vá na certeza!
Colégio Virtude!

Odeio exercícios... etc..” a vida
se resumirá em desculpas para
uma auto sabotagem. O problema é que em algum momento o
boleto da saúde chega e ficar
na defensiva, se auto vitimando
não ajudará em nada. Tem que
assumir as limitações, encarar
de frente o problema e partir para
cima dele para resolver, buscando ajuda se necessário, mas
tomando uma atitude positiva.
Ser proativo. Assumir limitações,

reconhecer que tem fraquezas
não é demérito para ninguém.
Pelo contrário pois acende uma
luz para novos caminhos e possibilidades a fim de contornar
o obstáculo. Quando lesionei
minha perna direita, tanto meu
treinador na época quanto os
médicos que fizeram a cirurgia
e fisioterapeutas me desencorajaram a voltar a correr, dizendo que dificilmente conseguiria
fazê-lo novamente. Entendido

José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e
Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br
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Olimpíada Canguru de Matemática Brasil 2021

Mariana 4° A

Juliana 3° AEM

Brenno 6° A

Rafaela 9° A

Giordano 2° AEM

Gabriel 7° A

Tiago 7° A

Milena Aparecida 6° A

Colégio

IRTUDE

EXPEDIENTE
Dir etor Pr esidente: Joaquim da Silva Constantino.MTB:026239/SP
e-mail: quingma@hotmail.com / e-mail: fotog r afoquinzinho@gmail.com
As colunas e ar tigos assinados pelos cola bor ador es não r epr esentam
necessariamente a opinião do Jornal Gazeta de Guararema; são inteiramente
de r esponsabilidade de seus autor es. Fundação: 17 de Agosto de 2010Tir a gem: 5mil exemplar es - site: www.gazetade guar ar ema.com.br Jornal Semanal D i s t r i b u i ç ã o g r a t u i t a n o m u n i c í p i o d e G u a r a r e m a
Endereço: Rua 23 de Maio nº 337 - Guararema/SP Telefones: (11) 4693-4771 - (11) 4693- 5600 - Cel. (11) 97217- 0673
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Muniz, 2643 - Ipira

Medalhistas do MAIOR Concurso internacional
de matemática do Brasil.

Valentina 7° A

que perdi 90% da mobilidade do
pé procurei um jeito de voltar e
aceitando um ritmo menor, adaptei-me à limitação e contrariei
todo mundo. Conclusão: entre
inúmeras competições, fiz meu
tão sonhado Ironman em Floripa. E de quebra, mais um no
ano seguinte em Foz do Iguaçu.
Para mim, supervalorizar os problemas é se acovardar perante
a vida.
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Alunos do Colégio Virtude de Guararema são medalhistas
da olimpíada Canguru de Matemática Brasil 2021

É a maior competição de Matemática do mundo, com mais de 6 milhões de participantes por ano nos mais de 80
países e tem como objetivo:Ampliar e incentivar o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos dos alunos;

O Colégio Virtude de Guararema, que tem como Diretor
Mauricio Tamaki, anualmente
participa com seus alunos na
Olimpíada Canguru de Matemática, que é uma competição internacional destinada
aos alunos do 3º ano do Ensino
Fundamental até os da 3ª série
do Ensino Médio das redes públicas e particulares.
É a maior competição de Matemática do mundo, com mais
de 6 milhões de participantes
por ano nos mais de 80 países
e tem como objetivo:
Ampliar e incentivar o desen-

volvimento dos conhecimentos
matemáticos dos alunos;
Contribuir para a melhoria do
ensino de Matemática em todos
os níveis da Educação Básica;
•Favorecer o estudo de maneira
interessante e contextualizada,
aproximando os alunos do universo da Matemática; e
•Estimular a capacidade dos
alunos de obter prazer e satisfação intelectual na resolução
de problemas de Matemática
pura ou aplicada.
As competições foram realizadas em Março, e os resultados
das provas foram divulgados no

17 de maio, porém as medalhas
e certificados chegaram no final
de junho.
Os Alunos do Colégio Virtude de
Guararema foram os vencedores e homenageados foram os
medalhistas do maior concurso
internacional de Matemática do
Brasil
A Direção do Colégio Virtude
parabeniza todos os alunos participantes da Olimpíada Canguru
de Matemática 2021
Matriculas abertas - 2021
Av. Antônio Teixeira Muniz, 2643
- Ipiranga, (11) 4693-1906

Juliana Murciano Cidade
Gonçales

Brenno de Souza Baccaro

Milena Aparecida Pinto

Confira nas fotos alguns alunos do Colégio Virtude, medalhistas
do MAIOR concurso internacional de matemática do Brasil

Valentina Minami da Costa
Lima

Giordano Tavares Lunardini

Rafaela de Siqueira Franco
de Melo

Tiago Libertucio

Gabriel Mello Souza

Mariana Siqueira

Metade da população de Guararema
já tomou a vacina contra a Covid-19
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 15.330 pessoas já receberam o imunizante, sendo 587 dose única

De acordo com os dados mais
recentes divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde,
metade da população de Guararema já recebeu a vacina
contra a Covid-19.
Segundo a Pasta, 15.330
pessoas já receberam ao menos uma dose do imunizante,
sendo 587 dose única. Dentro
deste grupo, 4.165 também já
receberam o reforço da vacina, o que totaliza mais de 20
mil doses aplicadas.
“Estamos trabalhando incansavelmente para salvar vidas
e oferecer cada vez mais proteção, saúde e segurança aos
guararemenses”, explica o

prefeito Zé. “Atingirmos a marca de metade da população
que já recebeu o imunizante
representa que estamos no
caminho certo para superar
a pandemia da Covid-19”,
pondera o chefe do Executivo.
A campanha de vacinação contra a Covid-19 teve
início em 21 de janeiro em
Guararema e, desde então,
vem seguindo rigorosamente
os planos estadual e federal
de imunização.
A Prefeitura de Guararema,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde já realizou
dois dias D da vacinação
que aceleraram ainda mais

o processo de imunização no
município.
“A campanha de vacinação
contra a Covid-19 em Guararema está sendo realizada de forma eficiente e vem
apresentando os resultados
importantes”, informa a secretária municipal de Saúde,
Adriana Martins. “A grande
dificuldade do município é o
recebimento de doses insuficientes para os grupos abertos. A Secretaria da Saúde
tem realizado as solicitações
frequentemente à Secretaria
de Estado da Saúde para o
encaminhamento de novas
doses”, completa.

Para dar transparência à campanha em Guararema, o link
Balanço Vacinação do portal
Coronavírus da Prefeitura de
Guararema continua sendo
atualizado semanalmente
com os dados da Secretaria Municipal de Saúde para
que a população tenha acesso aos dados mais recentes
sobre a campanha de imunização contra a Covid-19. De
acordo com o levantamento
desta semana, mais de 17,5
mil doses da vacina já foram
aplicadas no município.
Disponibilizado em meados
de fevereiro, o objetivo do
levantamento é dar transparência à campanha de vacinação contra o coronavírus
em Guararema.
Por razões éticas e em conformidade com a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD),
os nomes dos imunizados não
são expostos.
Cadastro vacinação
O cadastro está disponível
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”. Vale
ressaltar que também é obrigatório que seja realizado o
cadastro no vacinaja.sp.gov.
br, do governo do Estado.
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Capital e
maior
cidade da
Jordânia
"(?) das 5
às 7", filme
de Agnès
Varda

Modo de
alimentação; dieta

Tempo de
folga
Objetivo
do futebol
Caule da
videira

Peão, em
espanhol
De onde
se obtém
a morfina

Peixe também chamado de
papa-terra
Agência Nacional de
Inovação
Glutão

Medida de
distância
que, no
Brasil,
equivale a
6.600 m

BANCO

Sem pés,
patas ou
nadadeiras
Ouro, em
francês

CAPRICÓRNIO - É um dia negativo para assumir compromissos importantes.
No lar ou entre familiares, alguns problemas antigos podem ressurgir, exigindo
um pouco mais de você no sentido pratico desgastando um pouco suas energias.
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Solução

PEIXES -- Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil. Você
estará planejando seu futuro e organizando seus planos especialmente com relação
ao seu futuro profissional. Os obstáculos tendem a desaparecer diante do período
propício que se inicia agora.
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AQUÁRIO -Conte consigo mesmo em todas as empresas, por mais árduas que
possam parecer. Os outros irão notar sua tenacidade e persistência podendo lhe
tributar o dobro de crédito a partir deste dia. Procure distrair-se um pouco mais,
cuidando de sua saúde.
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SAGITÁRIO - Não entre em disputa com a justiça. Não realize novos negócios,
tome muito cuidado com os perigos de acidentes e procure precaver-se contra os
inimigos ocultos. Todavia, êxito no ocultismo. As viagens, estudos e contatos com
pessoas de lugares distantes continuam favorecidas.

Sintoma
da labirintite

Referido
como
prova de
algo

Moléculagrama

C

ESCORPIÃO - Faça tudo com máximo de entusiasmo e otimismo hoje. Deixe de
lado a melancolia e o pessimismo que assim agindo, vai beneficiar você em todos os
sentidos. Continue zelando pela saúde e precavendo-se contra acidentes e inimigos
ocultos. Romance favorecido.

Tipo de sabre de lâmina larga e curva
Ave que
consta na
bandeira
dos Açores

Relembrado;
recordado

Ç

VIRGEM - Tome cuidado ao dirigir veículos em estradas, ao entrar em contato com
máquinas, fogo e eletricidade e com tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito
em assuntos ocultos. No amor repense sua própria maneira de agir para evitar possíveis desentendimentos.
LIBRA - Variável, pois haverão boas e negativas influências. Mas para que tudo
saia a seu gosto deverá usar de tato, inteligência e perícia principalmente ao tratar
de negócios. Êxito romântico. Surpresas inesperadas.

Membrana interna
do olho

V

LEÃO - Bom aspecto astral para transportes e novos empreendimentos imobiliários.
Contudo, a falta de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. Algum acordo que parecia ter tudo para ir para frente pode ficar estagnado.

Raça
canina
braquicéfala

O

CÂNCER - Ótimo momento para obter a colaboração de outras pessoas para mudar
a sua vida para melhor. Contudo, seja mais determinado e evite a precipitação. Ótimo
ao trabalho, aos contatos sociais, as novas amizades e ao amor.

Troca de gases entre
os tecidos vegetais e
a atmosfera, aumentando o teor de oxigênio
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TOURO - Dia importante e benéfico. Excelente para progredir materialmente.
Procure condições de melhorar sua situação econômica. Romance favorecido
e vida familiar beneficiada. Saiba incentivar o seu otimismo. Deixe de lado o
seu ciúme, o seu espírito de vingança.
GÊMEOS -Período promissor. Seja otimista e aproveite as chances que surgirão
agora. Pleno êxito financeiro, público, particular e legislativo. Bom para os jogos,
sorteios e loterias. Esta fase vai favorecê-lo em trabalhos de toda ordem. Confie em si.

Indústria
Pode ser Ficar sem
de celulose Epílogo de literário, ocupante
uma peça de som ou
Referente
(?) dera: teatral
de arte
ao tom
oxalá
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ÁRIES -Pense positivamente e não se intimide diante das dificuldades que terá, neste dia. Haja
conscientemente, que conseguirá resolver todos os seus problemas mais sérios. Êxito romântico
e em negócios com o sexo oposto.

Ação
típica do
jogo de
tênis
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Para o dia 18 de Julho de 2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

2/or. 4/cléo — edaz — peón. 8/buldogue. 9/cimitarra.

Horóscopo
Por: Omar Cardoso

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, 627 Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200
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Vacinação contra a gripe é suspensa temporariamente por falta de doses
Secretaria Municipal de Saúde informou já estar em contato com os órgãos necessários para solicitar o encaminhamento de novas doses
A Secretaria Municipal de
Saúde suspendeu temporariamente a vacinação contra
a gripe no município por conta
da falta de doses. A campanha
de imunização contra o vírus
Influenza será retomada assim que o governo do Estado
enviar novos lotes de vacinas.
Desde o início da campanha de
vacinação contra a gripe 2021,
mais de 8,8 mil pessoas já se
imunizaram em Guararema.
A informação foi confirmada
pela Pasta na manhã desta
quarta-feira (14/07). A secretária municipal de Saúde,
Adriana Martins, explicou que
o município continua com a
estrutura suficiente para dar
sequência à campanha de
imunização desde que mais
doses sejam encaminhadas
para a cidade.
“Guararema mostrou durante
todo o período da campanha
que possui os mecanismos
para realizar a imunização
contra a gripe. Entretanto,
as doses disponibilizadas ao
município se esgotaram”, explica. “Já estamos em contato
com os órgãos competentes

para que mais doses sejam
direcionadas para Guararema, para que possamos dar
andamento ao processo de
imunização”, completa a titular da Pasta.
Desde a última segunda-feira
(12/07), a Secretaria Municipal de Saúde está imunizando
toda a população acima dos
seis meses de idade.
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, gestantes, puérperas e
trabalhadores da Saúde. Na
segunda etapa, iniciada em 11
de maio, foi aberta a vacinação para idosos com 60 anos
ou mais e professores de escolas públicas e privadas.
Causada pelo vírus da Influenza, a gripe é uma infecção aguda que afeta o sistema respiratório e tem grande
potencial de transmissão. A
vacinação é a forma mais
eficaz de prevenir a doença,
que pode levar a complicações graves e até a morte.

Crédito Consignado
Servidores Públicos da Prefeitura e da
Câmara de Vereadores de Guararema.
Somos o Sicredi e temos as melhores soluções
financeiras para tirar seus planos do papel. Conte
com o nosso Crédito Consignado.

Taxas a
partir de

0,86%

ao mês

Fale com um de nossos gerentes:
Andressa (11) 94288-2573 | Francisco (11) 97199-4883

sicrediprogresso.com.br
SAC 0800 724 7220

Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.
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Colunista Social

Colunista Social

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

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem vivido. Fazer aniversário é uma dádiva, é
simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes do mês de Julho (primeira quinzena) 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 e muitas felicidades!

Elisa Eroles Freire Nunes (11/07).

Ana Lívia de Souza Campos Leme (12/07).

Zilda Aparecida Faria (13/07).

Cleiton de Matos (13/07).

O
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OLIVEIRA
Cel: (11) 99607.8329 - Fone: (11) 4 6 9 3 . 4 7 7 1

Silmara Moreno (15/07).

Edson Yamamoto (15/07).

Renomado Chef Valdir Stilhano (15/07).

José Mauro Bennaton Usier (15/07).
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SAT oferece 47 vagas de emprego nesta semana em Guararema
Serviço de Atendimento ao Trabalhador está mediando 47 vagas com diferentes graus de escolaridade
A Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico de
Guararema, por meio do Serviço
de Atendimento ao Trabalhador
(SAT), atualizou a lista de vagas de trabalho na cidade. Atualmente, o SAT está mediando 47
oportunidades profissionais com
diferentes graus de escolaridade.
As vagas que exigem apenas o
Ensino Fundamental completo
são para casal de caseiros, ajudante geral de cozinha, açougueiro, ajudante de pátio, ajudante geral (duas vagas), garçom
ou auxiliar de garçom, prensista,
auxiliar de confeiteiro, trabalhador rural, pedreiro, empregada
doméstica, ajudante de pintor,
pintor e encarregado de pintura.
Já as vagas com exigência de
Ensino Médio completo são para

web design, atendente (duas vagas), cozinheiro, ajudante prático, motorista, analista de suporte
de help desk traine, frentista,
vendedora online, bartender,
auxiliar de caixa, recepcionista
(duas vagas), motorista categoria E, operador de empilhadeira,
ajudante de carga e descarga,
conferente, vendedor, ajudante
geral, pintor eletrostático, assistente de marketing digital, auxiliar
de produção, garçom, vendedor
interno, desenhista mecânico e
uma vaga para pessoas com
deficiência (PCD) de auxiliar
administrativo.
Para quem possui Ensino Superior completo existem três vagas para assistente de logística
e auxiliar administrativo (duas

vagas). Aos que estão cursando
o ensino superior existem outras
três vagas, uma para estagiário
administrativo, estágio de mecânico de manutenção (essa
vaga também para estudantes
do curso técnico) e estagiário em
contabilidade.
Em razão da pandemia da Covid-19, os candidatos podem se
candidatar às vagas pelos telefones 4693-1717 e 4693-1432
e para quem ainda não possui
cadastro ou está desatualizado
basta acessar o link disponível
no site da Prefeitura de Guararema (guararema.sp.gov.br) ou
comparecer na Secretaria de
Emprego e Desenvolvimento
Econômico de segunda a sexta-feira das 8 horas às 11h30 e
das 13 horas às 16h30.

UNNA EXCELÊNCIA EM SAÚDE

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema - 11 2626.0606 / 11 99910. 7781

Escritório Síntese Contabilidade
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, Imposto de
Renda, diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente de profissionais pronta para assessorar a sua Empresa, faça uma visita e conprove! . Rua
Barão de Jaceguai, nº 627- Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200
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Meio ambiente disponibiliza palestra sobre importância da matéria orgânica na conservação do solo

Conteúdo faz parte do programa ECO-Sexta, criado para proporcionar a educação ambiental junto à população de Guararema
Ontem (16/07), às 14 horas, a
Secretaria de Meio Ambiente de Guararema realiza uma
palestra online com o tema
“A importância da matéria
orgânica na conservação do
solo”. O conteúdo faz parte do
programa ECO-Sexta, criado
para proporcionar a educação
ambiental junto à população
de Guararema.
O projeto oferece teorias e
práticas do Poder Público,

ONGs e empresas, sempre
em uma ou mais sextas-feiras
do mês, abordando temas diversos dentro da temática do
Meio Ambiente, chamando a
população para discussão e
atuação.
A palestra que será ministrada pelo engenheiro agrônomo e licenciado em Ciências
Agronômicas, Gabriel Cesar
Sollero, vai abordar assuntos
como: formação de solos tro-

picais, características principais dos solos na região de
Guararema, noções de fertilidade e estrutura do solo e a
dinâmica do processo erosivo
e papel da matéria orgânica
na conservação do solo.
A transmissão será pelo Youtube no canal “Cidades Verdes Inteligentes”. Para emitir
o certificado, basta preencher
um formulário em https://bit.
ly/certificado-meio-ambiente,

em até duas semanas após
a palestra.
Data: 16/07/2021
Horário: 14 horas
Tema: A importância da matéria orgânica na conservação
do solo
Entidade: Mineral Engenharia
e Meio Ambiente
Palestrante: Gabriel Cesar
Sollero
Local: https://www.youtube.
com/c/cidadesverdeseinteligentes

Cadastro aberto: vacinação contra a Covid-19 avança para pessoas de 33 e 34 anos
Guararema recebeu no dia 16 de Julho, 1.810 doses de imunizantes. Pasta se antecipou e liberou o cadastro para novo grupo
Com a chegada de um novo
lote de vacinas contra a Covid-19, recebida nesta sexta-feira (16/07), a Secretaria
Municipal de Saúde liberou
na quinta-feira (15/07) o cadastramento para imunização
para pessoas de 33 e 34 anos
moradores de Guararema.
A Pasta receberá 1.810 novas
doses da vacina Coronavac,
que serão utilizadas em pessoas de 30 a 36 anos. Isso significa que parte dos imunizantes
será destinada para o grupo de
35 e 36 anos ( que já possuía
cadastro aberto) e parte para

pessoas de 30 a 34 anos.
Assim como foi feito anteriormente, a Secretaria Municipal de Saúde dividiu o
cadastro do grupo de 30 a 34
anos em setores, com o intuito de dar mais celeridade ao
processo de agendamento.
A aplicação das doses nas
pessoas de 33 e 34 anos tem
início na segunda-feira (19/04).
O cadastro está disponível no
Vacina.Digital, no site da Prefeitura de Guararema (guararema.
sp.gov.br), no banner da página
inicial ou no link “Cadastramen-

to Para Vacinação da Covid-19”.
Vale ressaltar que também é
obrigatório que seja realizado
o cadastro no vacinaja.sp.gov.
br, do governo do Estado.
“Com a chegada do novo lote
de vacinas estamos liberando o cadastro para o público
de 33 e 34 anos. Novamente,
dividimos o grupo principal,
que seria de 30 a 34 anos,
para conseguirmos agendar
com mais celeridade e não
sobrecarregar o sistema”, explica a secretária municipal
de Saúde, Adriana Martins.

Para se vacinar, é preciso levar
um documento 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).
A c o m p a n h a m e n to
Vacina.Digital
A Prefeitura de Guararema,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que os
cadastrados no Vacina.Digital,
podem acompanhar o agendamento da vacinação e outras informações importantes
acessando o site da Prefeitura.

Mesmo com o novo sistema, em
que o munícipe recebe um SMS
após a realização a confirmação do agendamento, é fundamental verificar constantemente pelo site se há atualizações
sobre o cadastro realizado.
Fim da fila para quem
escolher
vacinas
A Prefeitura de Guararema determinou que as pessoas que
optarem em não se vacinar
com imunizantes de determinados laboratórios irão para
o final da fila de vacinação.

A decisão foi oficializada por
meio do decreto 4.057 de 8
de julho de 2021 e tem como
principal objetivo coibir a escolha de fabricantes de vacinas
contra a Covid-19 por parte
da população na hora da aplicação e permitir que aqueles
que têm pressa para se vacinar não sejam prejudicados.
A intenção da administração
municipal é dar andamento
à imunização no município,
considerando que os chamados “sommeliers da vacina”
tiram a possibilidade de outras pessoas se vacinarem.

FAÇA A PORTABILIDADE JÁ

100
MEGA

+

FONE
NACIONAL

119

,80
/mês

R$

Av. Antonio Teixeira Muniz, 1325, Ipiranga, Guararema, SP

(12) 2112-0800

(11) 4720-0800

(11) 4720-0800

CONTRATE
idctelecom.com.br

Planos anunciados com fidelidade de 12 meses, consulte opções para planos sem fidelidade. Instalação sujeita a cobertura e viabilidade técnica. Taxa de instalação
promocional isenta, mediante aprovação cadastral. Instalações válidas para até 300 metros da caixa de distribuição de internet, caso de medida superior à instalação
não pode ser realizada. Velocidade nominal do plano garantida de acordo com as regras da Anatel na entrega a cabo no seu roteador. Valores anunciados válidos para
contratações realizadas até 30/09/2021. VALORES E CONDIÇÕES VÁLIDOS PARA NOVAS CONTRATAÇÕES. *Consulte disponibilidade para o Wi-fi grátis. **A velocidade
n
de navegação
do Wi-fi está sujeita a variações, consulte a equipe para mais informações.
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Vacinação contra Covid-19: Guararema libera cadastro para pessoas de 35 e 36 anos

Município recebeu na quarta-feira (14/7) novo lote de vacinas que será utilizado para dar andamento à imunização da população

A Secretaria Municipal de
Saúde liberou no dia 13/07
o cadastramento para vacinação contra a Covid-19 de
pessoas de 35 e 36 anos sem
comorbidades. O município
recebeu no dia 14/07 novo
lote de vacinas.
Ao todo, o município deve re-

ceber 1.430 doses, distribuídas entre primeira aplicação
no público de 35 e 36 anos
e para segunda dose de 63
anos e de 65 a 66 anos. Serão encaminhadas vacinas
da Astrazeneca, Coronavac
e Pfizer.
O cadastro está disponível

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”. Vale
ressaltar que também é obrigatório que seja realizado o
cadastro no vacinaja.sp.gov.

Guararema amplia comunicação com população e atualiza
lista de transmissão de comunicados oficiais pelo Whatsapp
Além de comunicados, população tem acesso a informações sobre os serviços
e sobre os ações da Prefeitura.

Com o intuito de ampliar a
comunicação junto à população, a Prefeitura de Guararema está atualizando a lista de
transmissão via Whatsapp.
No aplicativo, um dos mais
populares para troca de mensagens instantâneas, a população receberá comunicados
oficiais, informações sobre
os trabalhos desempenhados
pela administração municipal
e poderá tirar dúvidas sobre
os mais diversos assuntos.
Para participar da lista de
transmissão basta adicionar
o número da Prefeitura de
Guararema – (11) 9 56107345 – e enviar seu nome
completo e bairro. A partir
disso, a Diretoria de Trans-

parência da Prefeitura, realizará o processo para que o
número seja adicionado na
lista de transmissão.
“Nosso intuito é estar próximo à população, sempre
com o viés da transparência. Por meio de mais esse
canal de comunicação, além
do site e das redes sociais,
vamos poder informar a população e divulgar serviços
prestados pela administração
municipal”, informa o secretário municipal de Governo,
Tecnologia e Sustentabilidade, Eduardo Maia da Silva,
o Gonda.
Por meio da lista de transmissão, a população terá acesso
semanalmente a conteúdos

como as vagas de emprego
disponibilizadas no Serviço
de Atendimento Ao Trabalhador (SAT). Além disso, será
divulgada a abertura de novos cadastros da vacinação
contra a Covid-19 e todas
as principais informações
referentes ao processo de
imunização da população
contra o coronavírus.
Atualmente a Prefeitura de
Guararema conta com outros canais de comunicação.
São eles: site (guararema.
sp.gov.br); redes sociais (Facebook:Prefeitura Municipal
de Guararema e Instagram:
prefeituradeguararema); e
Youtube (PMGuararema).

br, do governo do Estado.
“É muito importante fazer o
cadastro em nosso site e na
plataforma do governo do Estado. Pedimos também que
no dia da vacinação, que as
pessoas não deixem de trazer
os documentos necessários
com suas respectivas cópias,
estar com a documentação
correta evita atraso e agiliza
o processo”, afirma a secretária de Saúde de Guararema,
Adriana Martins.

Para se vacinar, é preciso levar um documento 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).
Acompanhamento Vacina.
Digital*
A Prefeitura de Guararema,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que
os cadastrados no Vacina.

Digital, podem acompanhar
o agendamento da vacinação
e outras informações importantes acessando o site da
Prefeitura.
Mesmo com o novo sistema,
em que o munícipe recebe
um SMS após a realização
a confirmação do agendamento, é fundamental verificar constantemente pelo site
se há atualizações sobre o
cadastro realizado.
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Cãozinho furtado é recuperado pela polícia com auxílio das câmeras de monitoramento do CSI de Guararema
Cão da raça Pug foi furtado na semana passada. Sistema de monitoramento auxiliou as equipes do CSI a identificar o veículo utilizado na ação

Com o auxílio das câmeras
de monitoramento do Centro de Segurança Integrada (CSI) de Guararema,
um cão furtado de uma
casa no município foi resgatado pela Polícia Militar
em São José dos Campos,
a cerca de 40 quilômetros
de distância.
De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, o cão da
raça Pug foi furtado na
semana passada quando

criminosos invadiram uma
residência no município.
Além do cão, foram levados eletrônicos, dinheiro,
joias, e outros itens.
Após o crime, a equipe do
CSI foi acionada e verificou as câmeras de monitoramento do município,
para tentar identificar o
veículo utilizado na ação.
O carro foi localizado
após minucioso trabalho
de investigação da equipe, que tentou identificar

possíveis veículos suspeitos que transitaram pela
região próximo ao horário
do crime.
A placa do veículo suspeito
foi identificada e as informações foram passadas
para a Polícia Militar de
São José dos Campos –
município onde o veículo
está registrado - que realizou a prisão do suspeito
e recuperou o cãozinho.
A família furtada foi contatada sobre o resgate do

cachorro pelo secretário
municipal de Segurança
Pública, Edson Roberto
Pinto de Moraes e buscou
o animal de estimação.
“A equipe do CSI conseguiu identificar o veículo
utilizado na ação e chegou
até a casa do suspeito. O
caso tomou grandes proporções nas redes sociais
e, mesmo antes disso, já
estávamos trabalhando
para identificar os criminosos”, explicou o secretário Edson. “A alegria
da família ao saber que
o cachorro estava em segurança foi muito emocionante. O mais importante é
que o suspeito foi detido e
vai responder pelo crime”,
completou.
CSI identifica outro
crime com animais
No início deste mês, as câmeras de monitoramento
da Prefeitura de Guararema flagraram um cachorro
correndo atrás de um carro

depois de ter sido abandonado na Praça Deoclésia
de Almeida Melo.
O veículo usado para praticar o abandono também
foi identificado e o dono
foi localizado pela Polícia
Civil. Ele responderá em
liberdade por abandono e
maus-tratos a animais.

O cachorro, que é da raça
pitbull, foi encontrado no
mesmo dia por equipes da
Secretaria de Meio Ambiente. Agora ele está à
disposição para ser adotado e os interessados
podem entrar em contato
pelo telefone 4693-8000
ramal 8071.

A COLETA

SELETIVA
ESTü DE
VOLTA

Com o simples gesto de separar o seu lixo, voc» ajuda o
meio ambiente e incentiva a gera≈¡o de renda e empregos
na cidade. Todo material recolhido « levado para a
Cooperativa GuaraRecicla e direcionado para venda. O valor
arrecadado « usado na manuten≈¡o da cooperativa e
dividido entre os cooperados.

D’Ajuda/
Vale dos
Eucaliptos

Ipiranga e
Morro Branco

Centro, Nogueira
e Dona AnÀzia

TODAS AS
TER•AS-FEIRAS

TODAS AS
QUARTAS-FEIRAS

TODAS AS
QUINTAS-FEIRAS

O que pode ir para a coleta seletiva:
(SEMPRE LIMPOS E SECOS)

vidros

metais

pløsticos

pap«is e
papel¡o

isopor

—leo de cozinha
(bem fechado para n¡o vazar)

Importante: A coleta seletiva « sempre feita ap—s as 13 horas.
Nestes dias, n¡o haverø coleta do lixo comum nestes bairros.
Se a coleta seletiva ainda n¡o chegou ao seu bairro, leve seus recicløveis aos
PEVs (Pontos de Entrega Voluntøria de Recicløveis) espalhados pela cidade.
Consulte os locais dos PEVs no site da prefeitura.

N°O COLOQUE OS RECICLüVEIS NOS COT®INERES VERDES DA PREFEITURA, POIS ELES S°O S± PARA O LIXO COMUM NOS OUTROS DIAS.
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QUADRO CORONAVIRUS (COVID - 19) NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO CONDEMAT
POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA ( LOCAL DE RESIDÊNCIA DO PACIENTE)

Município

Arujá
Biritiba Mirim
Ferraz de Vasconcelos
Guararema
Guarulhos
Itaquaquecetuba
Mogi das Cruzes
Poá
Salesópolis
Santa Branca
Santa Isabel
Suzano
TOTAL CONDEMAT - ALTO TIETÊ

Casos Notificados/
Suspeitos

Descartados

Confirmados

Recuperados

Óbitos

26.800
7.404
29.832
11934
261.167
40.807
178.617
17.250
2.880
4.200
16.610
71.744
669.245

18.534
4.846
12.047
7237
168.078
19.902
115.048
8.739
1.378
2.723
10.302
48.138
416.972

8.217
2.429
11.157
3631
74.939
20.300
34.357
7.709
1.471
1.120
5.662
22.412
193.404

7.746
2.075
5.340
3478
69.473
19.105
31.072
2.970
1.350
1.075
4.432
20.399
168.515

305
105
448
98
4.500
914
1.537
359
53
36
234
872
9.461

Fonte: Dados informados pelas Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios ao CONDEMAT das 14 horas às 17 horas - SEXTA-FEIRA 16/07/2021

* Resolução SS - 28 de 17 de Março de 2020 e Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Coronavírus COVID - 19.
* Dados preliminares de óbitos suspeitos (aguardando confirmação por exame laboratorial)

