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5º Dia D da Vacinação Contra Covid-19 ocorre neste
sábado (11/09) com foco nas segundas doses
Público de 50 a 59 anos e de 18 a 24 anos receberão a segunda dose do imunizante

A Prefeitura de Guararema, por
meio da Secretaria Municipal
de Saúde, realiza neste sábado
(11/08) mais uma edição do
Dia D da Vacinação Contra a
Covid-19 para acelerar a imunização da população.
O foco desta edição especial

de vacinação é a aplicação de
segundas doses. No Estacionamento do Pau D’Alho, pessoas
de 50 a 59 anos que tomaram a
primeira dose em 19 de junho
receberão o reforço do imunizante. Já na Central de Vacinação Coronavírus (Cevac), serão

vacinadas as pessoas de 18 a 24
anos que tomaram a primeira
dose nos dias 14 e 15 de agosto.
Para estes públicos, não é
necessário realizar cadastro,
apenas seguir a data e local previamente anotados no comprovante de vacinação.

Vale ressaltar que é obrigatório
apresentar a carteirinha de vacinação da primeira dose para
imunização da segunda dose.
Esta é a quinta edição do Dia
D da Vacinação realizada pela
Administração Municipal em
Guararema. As outras ações do

tipo ocorreram em 22 de maio,
19 de junho, 24 de julho e 21
de agosto.
Assim como nas outras edições,
a ação ocorrerá no estacionamento do Pau D’Alho – das 9 às
13 horas, com a opção de imu-

nização no sistema drive-thru
e para pedestres agendados, e
na Central de Vacinação Coronavírus (Cevac), no bairro do
Nogueira – das 8 às 20 horas
no sábado e das 8 às 15 horas
no domingo.

Subvenção da Santa Casa aumenta
para o valor anual de R$ 17.937.985,00
A Câmara Municipal
de Guararema, por
unanimidade aprovou
um projeto de Lei de
autoria do Prefeito José
Luiz Eroles Freire (Zé),
que aumenta o valor
da subvenção à Santa
Casa de Misericórdia
de Guararema para R$
17.937.985,00 durante o
exercício de 2021.
A lei sancionada de nº
3419 de 02 de agosto de
2021, já está em vigor
e autoriza o Prefeito
aumentar a subvenção,
no exercício de 2021, à
Santa Casa de Misericórdia de Guararema,

subvenção esta instituída pela Lei Municipal nº 3377, de 22
de dezembro de 2020,
até o montante de R$
17.937.985,00.
A minuta do aditamento do Convênio celebrado com a Santa Casa de
Misericórdia de Guararema consta no Anexo
Único da Lei, que passa
a fazer parte dela para
todos os efeitos legais,
e as despesas com a
execução desta Lei
correrão por conta de
dotações orçamentárias
próprias do orçamento.
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O VENENO DE CADA DIA NAS ACADEMIAS

José Marcos - Educador

Grande parte do público frequentador das academias de
musculação, ginástica, crossfit,
etc, busca fortalecimento, emagrecimento, performance (nem
sempre nessa ordem) e por último, invariavelmente, saúde. Por
outro lado, alguns profissionais
das ditas academias, para fidelizar seus clientes e assegurar
que os mesmos não procurem
a concorrência em busca de resultados rápidos, espetaculares e
mirabolantes, lançam mão de to-

dos os recursos possíveis e imagináveis para realizar o desejo e
atingir o objetivo desses mesmos
clientes, jamais importando-se
com consequências à saúde em
curto prazo quanto mais em
longo prazo. Essa combinação,
de um lado o desejo do corpo
bonito, forte e do outro o pseudo profissional sem escrúpulos,
posso afirmar que é a tempestade
perfeita que irá gerar um desastre na saúde do indivíduo sem
aviso prévio, podendo até levar
ao óbito. Já escrevi nesse espaço
em outras oportunidades sobre o
assunto, mas como profissional
de Educação Física, me vejo na
obrigação de voltar ao tema pois
tenho acompanhado situações

Pensão por Mor te (par te 2)

cada vez mais preocupantes, perigosas e criminosas de pessoas
que se auto intitulam treinadores
e professores de modalidade X
ou Y, mas que enxergam seus
clientes apenas como um cifrão
ambulante, não dando a mínima importância para as sequelas
que sua atitude irresponsável,
antiética e criminosa irá causar
na saúde dos mesmos. Muitos
desses imbecis que se intitulam
professores e treinadores não são
graduados em Educação Física,
não são incomodados pela fiscalização municipal ou pela fiscalização do Conselho Regional
de Educação Física, tão pouco
conhecem o juramento que nós,
professores de Educação Física,

fizemos na graduação firmando
compromisso com a saúde da população e de todos que procuram
nossos serviços. Nesse balaio,
como disse anteriormente, há
os pseudo profissionais que se
aventuram no campo da nutrição
esportiva sem ter idéia do que
está passando para seu cliente,
como mostra o relato de uma
mulher que procurou minha
orientação depois que o professor de uma academia da cidade

a orientou dobrar a dose de creatina ingerida para ficar com as
pernas mais fortes e torneadas. O
resultado disso foi uma crise renal e hospital. Orientei-a a voltar
a treinar apenas após liberação
médica por escrito, com sua total
recuperação e sem a suplementação milagrosa. O tal professor
não tinha competência para prescrever nada além de exercícios e
programa de treinamento, muito

menos com dose dobrada. Isso é
competência de nutricionistas e
médicos que através de análises
clínicas saberão a dose recomendada de suplementação e necessidade ou não de suplementar.
Costumo dizer que temos uma
única vida, uma saúde e devemos
valorizá-las. O tempo passa para
todos e como vamos chegar à
velhice e vivê-la depende muito
de como vivemos a juventude.
Muito cuidado nas escolhas.

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

Guararema conta com 41 vagas de emprego
m e d i a d a s p e l o S AT n e s t a s e m a n a

Serviço de Atendimento ao Trabalhador está mediando nesta semana oportunidades profissionais 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. Nesta semana, o SAT está mediando 41
oportunidades profissionais com
diferentes graus de escolaridade.

Advogado Dr. Orestes Nicolini Netto
Óbitos que ocorrerem a partir
de janeiro de 2021, os prazos de
recebimento do benefício para o
cônjuge ou companheiro (a) sobrevivente, serão os seguintes:.
•Menos de 22 anos de idade: a
pensão será paga por três anos;
•Entre 22 e 27 anos de idade: a
pensão será paga por seis anos;
•Entre 28 e 30 anos de idade: a
pensão será paga por 10 anos;
•Entre 31 e 41 anos de idade: a
pensão será paga por 15 anos;
•Entre 42 e 44 anos de idade: a
pensão será paga por 20 anos;
•45 anos ou mais: a pensão será
vitalícia.

As vagas que exigem Ensino
Fundamental completo são para
operador de máquina de bordado, costureira, empregada doméstica (duas vagas), servente
de obras, camareira/faxineira,
estágio em engenharia, motorista
D e ajudante geral.

Atentar para o fato de que terá
direito somente a 4 meses de
Pensão por Morte quem tiver
menos de 2 anos de casamento/
união estável com o falecido ou
se o segurado (falecido) tiver
menos de 18 meses de contribuição ao INSS, salvo se o óbito do segurado tenha natureza
acidentária, doença profissional
ou do trabalho ou se o cônjuge
ou companheiro for portador de
invalidez ou deficiência.

Já as vagas com exigência de
Ensino Médio são para ajudante geral, motorista entregador,
auxiliar mecânico, atendente de
restaurante, motorista, ajudante
geral freelancer, atendente (duas
vagas), pintor automotivo, mecânico de manutenção, auxiliar de
confeiteiro, operador de produção, entregador, montador, soldador, caldeireiro, pintor industrial,
auxiliar de controle de qualidade
e ajudante de produção.

No caso dos filhos, esse benefício é pago até que completem
21 anos ou, em caso de invalidez
ou deficiência, durante todo o
tempo que a invalidez ou deficiência perdurar.

Aos que estão cursando o ensino
superior também existem vagas
para estágio em engenharia, estágio em produção operacional
de moda, estágio em admi-

nistrativo/financeiro, auxiliar
administrativo e supervisor de
manutenção.
Há ainda oportunidades tanto
para quem finalizou quanto para
quem ainda está cursando o ensino superior: analista de licitação.
Para aqueles que já finalizaram
o ensino superior, há vagas de
auxiliar financeiro e auxiliar
de recursos humanos. Há uma

vaga para quem possui curso
técnico em enfermagem e uma
para empregada doméstica, sem
requisitos de escolaridade.
Com ensino técnico há uma vaga
para técnico em enfermagem.
E há vagas em que o grau de
escolaridade é indiferente: empregada doméstica (duas vagas),
pedreiro e ajudante de pedreiro.
Em razão da pandemia da Co-
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vid-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.
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Concurso Cultural Fotográfico avança para segunda
fase e população pode escolher as melhores fotos
Link para votação está disponível nas redes sociais e site da Prefeitura de Guararema
O Concurso Cultural Fotográfico
“Minha Janela: Percepção de um
Olhar” avançou para a segunda
etapa e, a partir desta quinta-feira
(09/09) a população pode votar e
escolher as melhores fotos.
O link para votação é bit.ly/3E1fEDz
e está disponível nas redes sociais
da Prefeitura de Guararema (Facebook e Instagram) e no site da Administração Municipal. Das 30 fotos
disponíveis para o voto popular, as
duas mais votadas irão compor a
exposição nas janelas da Casa da
Memória de Guararema, ao lado de
outras cinco que serão selecionadas pela Comissão Avaliadora do
concurso.
O tema proposto busca fotografias
que retratem os sentimentos de
pessoas que durante a pandemia
da Covid-19 mantiveram-se em
isolamento social e que, por meio
de uma janela, fotografaram esse
momento com memórias afetivas da
cidade. Toda a população guararemense pôde participar do concurso
de caráter exclusivamente cultural,
assim como pessoas de outras localidades, desde que as fotos tivessem
ligação com a cidade de Guararema.
Para selecionar as 30 fotografias

que estão aptas ao voto, as imagens foram analisadas pela Comissão Avaliadora, que fez a triagem
do material recebido seguindo os
critérios de relação com o tema proposto, criatividade e a qualidade da
imagem.
A Secretaria de Cultura, Esporte e
Lazer realizou a triagem das imagens e, nesta quinta-feira, abrimos a
votação para que a população escolha duas fotos que irão ser exibidas
nas janelas da Casa da Memória”,
explica o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Odvane Rodrigues.
“Recebemos muitas fotos criativas
e que vão ao encontro da proposta
do concurso. Tenho certeza que
teremos uma exposição linda no
espaço”, completa o titular da Pasta.
A votação
Para votar, a população deve acessar
o link bit.ly/3E1fEDz, selecionar a
fotografia que mais gostou e clicar
em “enviar”, no final da página.
Vale reforçar que no ato do voto,
devem ser levados em consideração os critérios descritos no edital
do concurso: relação com o tema
proposto, criatividade e qualidade
da imagem.

Talentos

Nossa cidade está repleta de vários talentos e muitos vem se destacando e alcançando reconhecimento. Rodolfo Castrezana, que tem o
canal no YOUTUBE “Nerd Rabugento”, estará participando na série do Danilo Gentili “Exterminadores do Além”. Vale a pena conferir
e prestigiar a participação de Rodolfo que será exibida no SBT, no dia 15/09/2021 após o programa “The Noite com Danilo Gentili”.

Elenco do episódio da série “Exterminadores do Além”

Rodolfo Castrezana e a atriz Giovanna Chaves (novela Chiquititas)

Guararema iniciou no dia 08/09 aplicação de 3ª dose contra Covid-19
Para dar início na vacinação desta faixa etária, o município recebeu um novo lote de 290 vacinas contra a Covid-19 neste sábado
A Secretaria Municipal de Saúde
iniciou nesta quarta-feira (08/09) a
aplicação da 3ª dose da vacina contra
a Covid-19 em idosos com 85 anos
ou mais, acamados, residentes em
casas de repouso e que receberam
a segunda dose do imunizante há
mais de 180 dias.
Para este público, não é necessário a
realização do cadastro, basta atender
aos requisitos e comparecer na Central de Vacinação do Coronavírus
com o comprovante de vacinação e
documento de identificação.
Os idosos acamados que já receberam as doses anteriores em suas
residências e os idosos residentes
em casas de repouso, também serão
vacinados a partir desta quarta-feira.

Para dar início na vacinação desta
faixa etária, Guararema recebeu um
novo lote de 290 vacinas contra a
Covid-19 neste sábado.
“Em paralelo à aplicação da segunda
dose na população, estamos iniciando hoje a vacinação com a 3ª dose
da vacina em idosos com o objetivo
de aumentar a proteção dos grupos
mais vulneráveis que têm maior
chance de ter um quadro mais grave
da doença”, explica a secretária municipal de Saúde, Adriana Martins.
Vacinômetro
Até as 16h30 desta quarta-feira, o
município já vacinou com primeira
dose 24.464 pessoas, 853 com dose
única e 11.954 com as duas doses
do imunizante contra a Covid-19.
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Horóscopo
Por: Omar Cardoso
Para o dia 12 de Setembro de 2021
ÁRIES - - Prenúncios de melhoria geral. Boa saúde. Felicidade amorosa, alegrias proporcionadas
por crianças e lucros através de negócios imobiliários. Tudo que fizer refletirá sobre sua família.
Imagine coisas boas, otimistas e que lhe tragam benefícios.
TOURO - Excelentes influências para desenvolver suas atividades de modo geral.
Aproveite, pois está é a melhor fase para progredir profissional, social e materialmente. Êxito romântico e sentimental. Bom para jogar na loteria.
GÊMEOS - Suas boas qualidades e habilidades influenciarão de maneira benéfica,
pessoas importantes para você. O trabalho, as empresas e o amor estão em bom
aspecto. Ouça e aprecie as sugestões que receber. Lucrará muito com isto.
CÂNCER - Evite nesta fase, qualquer ação que possa afetar seu equilíbrio nervoso.
Por outro lado, sua saúde melhorará totalmente, suas chances de sucesso geral
também, pela ciência e educação, serão evidentes.
LEÃO -Excelente momento para tratar com agricultores, agropecuários, feirantes e
agrônomos. Terá sucesso nos negócios imobiliários e muito poderá progredir, profissionalmente, nesta fase.
VIRGEM - - Talvez você tenha de fazer algumas mudanças inesperadas na sua vida,
mas não se preocupe, pois os resultados serão excelentes. No final do período você
estará sob melhor fluxo astral para os assuntos do coração e financeiro. Sucesso social.
LIBRA - Pensar no êxito de tudo. Aguarde uma surpresa neste período. Tudo indica
que você se sentirá disposto a tirar alguns dias de folga e curtir ao lado da pessoa
amada um merecido descanso.
ESCORPIÃO - Será bastante difícil conseguir a colaboração de alguém, nesta
fase, para solucionar problemas pendentes. Conte consigo e seja mais otimista e
perseverante, que tudo sairá a contento. Cuide da saúde e da reputação.
SAGITÁRIO - Maior entendimento com as pessoas do seu convívio. Possibilidade
de programar uma linha de ações e de interesses mútuos, mesmo que a antiga
simpatia não esteja plenamente restabelecida. Novas ideias e estudos elevados
poderão entusiasmá-lo bastante.
CAPRICÓRNIO -Período de máximo desenvolvimento dos relacionamentos íntimos. A reflexão a respeito da sua maneira de agir tenderá a trazer maior harmonia,
se bem que uma maneira diferente daquela imaginada por você. Mais disposição
para enfrentar os problemas financeiros.
AQUÁRIO - Ainda um período de disposição favorável e conciliatório nos assuntos amorosos, nas associações e no relacionamento humano. Algumas pequenas
surpresas no ambiente de trabalho e na saúde poderão quebrar seu ritmo
PEIXES - A lua e a posição de mercúrio favorecerão a vida amorosa, as atividades
criativas e as artes. Sentimentos fortes e sintonia afetiva com a pessoa amada permitirão
um perfeito entendimento, com a possibilidade de surgirem novos planos para o futuro

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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Resumos dos capítulos das novelas
De 13 a 17/09

13SET
Segunda-feira
Nat consegue avisar Duca
a tempo e tenta disfarçar para
Lobão, que a pressiona. Karina afirma que o casaco é dela.
Jade sugere que Pedro irrite
Karina para atrair a atenção
da menina. Karina afirma a
Nat que não quer vê-la ficando com Duca. Pedro decide
compor uma música sobre
sua primeira vez com Karina
e divulgar no vlog de Jade.
Delma ouve quando Marcelo
diz a Lincoln que falou com

De 13 a 18/09

13SET
Segunda-feira
José Alfredo se surpreende com a declaração de Jesuína. Silviano telefona para João
Lucas e diz que Du
sumiu. Cora conversa
com Maria Marta sobre
a exumação de José
Alfredo. José Alfredo
visita o túmulo do filho
de Jesuína. Xana e Naná
conseguem o novo endereço de Luciano. Juju
treina com Arnoldão.
José Pedro telefona para
Danielle e ela o ameaça.
Du trata João Lucas com
frieza. Téo pede para
Érika entrevistar Felipe.
Felipe enfrenta Enrico.
Maria Marta observa

De 13 a 18/09
13SET
Segunda
Antônia se irrita por
ter beijado Júlio. Eric se
incomoda com as perguntas feitas por Luiza. Arlete descobre que
Madalena comprou o
seu chapéu. Maria Pia
decide sair com o chapéu
d e M a d a l e n a . A t h a í d e
descobre que Arlete quer
reaver o chapéu e fica
pensativo. Nelito volta a
trabalhar para Pedrinho.
Sandra Helena faz uma

Roberta. Mari e Jeff comemoram a permissão para abrir
o quiosque na Aquazen. O
vídeo de Pedro faz sucesso
na internet. Edgard revela a
Lucrécia sobre a promessa de
Jade para que a mãe se cure.
Nat afirma a Duca que conseguirá desmascarar Lobão e
Heideguer durante o campeonato Warriors. Cobra alerta
Duca sobre Nat e Lobão.
Karina vê o vídeo de Pedro.
14SET
Terça-feira
Karina se enfurece com
Pedro, mas Lobão exige que a
menina termine o treino antes
de procurá-lo. Cobra sente ciúmes de Jade com Henrique.
Tomtom distrai Delma para
que Pedro espere por Karina.
Todos da banda esperam por
Karina com Pedro. Karina
chega e se emociona com

a homenagem, mas logo se
volta contra Pedro. Delma
interrompe a luta entre Karina
e Pedro e afirma ao filho que
ele está de castigo. Delma
alerta Gael para manter Karina longe de Pedro. Gael
tenta falar com Karina, mas
Cobra a leva em sua motocicleta para a casa de Nat. Gael
decide voltar para a academia
e incentiva Bianca a retomar
seu posto na Ribalta. Dandara
passa mal, e Mari insinua que
a professora está grávida.
15SET
Quarta-feira
Dandara confidencia a
Mari que acredita que esteja
grávida de Gael. Gael descobre que Wallace e Karina
estão inscritos no campeonato
Warriors sem a sua aprovação. Bianca decide reassumir

seu papel de Julieta no espetáculo da Ribalta e Henrique
comemora. Gael confronta
Lobão e Karina afirma que
está preparada para disputar
o campeonato. Wallace se
prepara para pedir a permissão de Gael para lutar. Lobão
provoca Gael, que agride o
rival e acaba sendo detido
pela polícia. Gael percebe
que Lobão armou para que
ele se prejudicasse. Karina
desabafa com Cobra sobre
sua situação com Lobão e
Gael. Duca alerta Wallace
sobre a reação de Gael à sua
inscrição no campeonato.
Gael assume seus erros ao
agredir Lobão. Dandara revela a Gael que está grávida.
16SET
Quinta-feira
Gael comemora a gra-

videz de Dandara. Karina
visita o apartamento de Gael
e Bete ouve quando a menina
confessa sentir saudades do
pai. Os alunos da academia de
Gael são hostis com Wallace.
Lucrécia avisa a Edgard e
Jade que sua cirurgia foi
marcada. João descobre que
Dandara está grávida e tem
uma crise. Lobão confessa
a Nat que armou para brigar
com Gael. Nat afirma que
gosta de Duca. Karina sente
saudade de sua casa. Jade e
Henrique se aproximam e
Cobra observa os dois. Lobão
manipula Karina para que a
menina lhe chame de pai na
frente de Gael.
17SET
Sexta-feira
Bianca discute com Karina. Heideguer revela que

Lobão obrigou Karina a chamá-lo de pai para que Gael
fosse libertado. Bianca comemora a notícia da gravidez
de Dandara. Pedro arma mais
um plano para se reaproximar
de Karina e pede ajuda a Jade.
Henrique janta com Jade e
Lucrécia. Jade afirma a Cobra
que se interessa por Henrique
e o lutador duvida. Tomtom
inventa para Karina que Pedro está doente. Depois de
uma sessão de análise com
Olga, Nando desiste de ser
monge. Gael conversa com
Wallace, que decide deixar
a academia do mestre. Duca
alerta Wallace sobre o caráter
de Heideguer. Wallace pensa em treinar na Academia
Khan. Karina visita Pedro por
causa de sua suposta doença.

do carro o movimento
do Bar do Manoel. José
Alfredo se despede de
Jesuína. Elivaldo elogia
Tuane. Tuane desconfia
de Marcão. José Alfredo
e Josué conversam sobre
Maurílio. Maria Marta
entra no Bar do Manoel
e pede para falar com
José Alfredo.
14SET
Terça-feira
Cora confirma a presença de Maria Marta
no bar de Manoel. Xana
afirma a Juliane que
descobrirá se Luciano
está sendo bem tratado.
José Pedro discute com
Amanda. Bruna flagra
Danielle escutando a
gravação de uma conversa com José Pedro.
Cláudio sugere que Leonardo faça uma demonstração de seus hambúrgueres no restaurante.
Marcão ouve uma conversa entre Cristina e

Elivaldo e conta para
Maurílio. Du diz a João
Lucas que Ísis ligou
para ele. José Alfredo
pede para ver o atestado
de óbito do filho de Jesuína. Marta surpreende
Maurílio. José Alfredo
descobre quem ajudou
o filho de Jesuína.
15SET
Quarta-feira
Jesuína faz um telefonema e avisa sobre a
visita do Comendador.
Xana não gosta do futuro pai adotivo de Luciano. Xana se surpreende
com Aline. Helena pede
para encontrar Érika.
Orville tem um mau
pressentimento sobre
o leilão. José Alfredo
avisa a Maria Ísis que se
esconderá em sua casa.
Maria Clara desdenha
os desenhos de Amanda.
Antônio comenta com
Vicente que está interessado em Naná. Carmem

ouve Helena conversar
com Salvador sobre o
leilão. Marta começa
sua entrevista com Téo.
16SET
Quinta-feira
Cristina deixa Genebra. Carmem conta para
Orville sobre os planos
de Helena. Ismael e
Lorraine sugerem que
Naná se case com Antônio para adotar Luciano. Marta assusta Téo.
Helena dá um ultimato
em Orville. Magnólia
e Severo se convidam
para jantar na casa de
Cláudio e Beatriz. José
Alfredo vai para a casa
de Maria Ísis. Reginaldo retorna à casa de
Jurema. Cristina volta
de viagem. Batista e
Kelly se surpreendem
com a presença de José
Alfredo.
17SET
Sexta-feira
Cristina liga para

Manoel e pergunta pelo
pai. Cora ouve a con versa entre Cristina e
Manoel. Maria Marta
deixa Maurílio desconfiado. Marcão encontra
o passaporte de Cristina
e liga para Maurílio.
Cristina conversa com
Manoel e Antoninho
sobre José Alfredo. Jurema desconfia de Reginaldo e ele conta que
descobriu algo sobre
Jairo. Jurema pede para
voltar a trabalhar na
casa de Cora. Magnólia
e Severo chegam para
jantar na casa de Cláudio e Beatriz. Maurílio marca uma reunião
na joalheria Império.
Téo entrevista Silviano. Maurílio questiona
Cristina a respeito da
sua viagem para a Suíça.
18SET
Sábado
Cristina tenta desconversar sobre a via-

gem à Suíça. José Alfredo lista possíveis
inimigos. Maria Marta
exige que Cristina se demita da Império e pede
que ela transmita um
recado a José Alfredo.
Erika suborna Lorraine
e marca um encontro
com ela. Robertão re flete sobre uma proposta
de trabalho. Amanda
presenteia Leonardo.
Maurílio tenta ganhar a
confiança dos filhos de
Maria Marta. Merival
diz que Cristina não
pode ser afastada da
Império. Reginaldo diz
a Otoniel que não vai
mais embora. Jurema
avisa Tuane sobre a volta de Reginaldo. Vicente
combina um encontro
com Clara. José Alfredo
e Josué conversam sobre Silviano. Du e João
Lucas conversam com
Maria Marta.

promessa envolvendo os
dólares. Malagueta leva
o chapéu de Maria Pia
para casa e Mônica pega
o acessório emprestado.
Antônia convida Domênico para sair.
14SET
Terça-feira
Domênico beija Antônia. Malagueta pega o
envelope encontrado no
chapéu de Arlete e vê
fotos e um laudo sobre
um acidente. Arlete se
desespera ao ver que o
envelope não está mais
n o c h a p é u . A n t ô n i a e
Domênico concluem que
Júlio e Agnaldo mentiram em seu depoimento. Sabine aparece de
surpresa na casa de Madalena. Arlete pergunta
a A t h a í d e o n d e e s t ã o

seus documentos. Júlio
o b s e r v a u m a p i c h açã o
no quiosque, o acusando
de ladrão.
15SET
Quarta-feira
Madalena fica arrasada quando Sabine lhe
oferece dinheiro para se
afastar de Dom. Antônia
d e d u z q u e I s a b e l e s t á
lhe evitando. Malagueta
guarda a mala com o
dinheiro roubado em um
armário de uma academia de ginástica. Dom
avisa a Sabine para se
afastar de Madalena e
Cristóvão. Adriano revela a Dom que Sabine
não está bem de saúde.
Arlete leva um susto ao
saber que o passageiro
de seu táxi é Eric e acaba
sofrendo um acidente.

16SET
Quinta-feira
Malagueta beija Maria Pia. Luiza pede que
Pedrinho lhe relate o dia
do acidente de Mirella.
Isabel revela a Eric que
e s t á s e n d o p r o c u r a d a
pela polícia. Eric se preocupa ao saber que Luiza e Antônia estão atrás
da ex-babá de Bebeth e
dá dinheiro para Isabel
se afastar da cidade.
Pedrinho conta a Luiza
que, segundo Athaíde,
as provas do acidente de
Mirella foram adulteradas. A foto de Mônica
é d i v u l g a d a n a m í d i a
como foragida da polícia. Domênico e Antônia
interceptam o ônibus de
Mônica e Evandro.

17SET
Sexta-feira
Mônica é presa. Dom
comenta com Cristóvão
que Sabine tem uma doe n ç a n o c o r a çã o . E r i c
pede a Luiza para parar
de investigar o acidente
de Mirella. Ingrid perc e b e q u e , s e m q u e r e r,
entregou para Luiza a
pasta de Eric com dados
sobre as movimentações
de suas contas pessoais.
Luiza descobre que Eric
fez depósitos na conta
de Isabel. Eric pergunta
a Maria Pia se ela está
observando Malagueta,
como ele havia pedido.
Luiza pergunta a Eric por
que ele fez depósitos em
favor de Isabel.

18SET
Sábado
Va l q u í r i a e S a n d r a
Helena discutem pela
herança de dona Marieta.
Malagueta declara seu
amor por Maria Pia, que
afirma amar Eric. Mathias pergunta a Bebeth
se não está na hora de
Flor voltar para sua casa.
A n t ô n i a r e v e l a a E r i c
e Luiza que é possível
que as provas do acidente de Mirella tenham
sido adulteradas e que
o brinquedo de Bebeth
não tenha sido o motivo
d a t r a g é d i a . E r i c f i c a
surpreso ao saber que
Athaíde contou a Pedrinho sobre a adulteração
das provas do acidente.
Produção : Gshow —
Rio de Janeiro
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Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

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

Cláudia Garcia (01/09).

Marilisi Pereira (02/09).

Kauã Aparecido dos Santos (02/09).

Iremildes Carneiro Lima (Bidi) (03/09).

Fagner Maciel (04/09).

Isaura Nogueira (05/09).

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

Rosa Santos (07/09).

Rita Tavares (07/09).

Lucimara Neves Rocha (15/09).

Neide Benedita do Prado (15/09).

Elvanira Braga (06/09).

Diva dos Santos (15/09).
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Consumidor que mudou de residência não terá direito a bônus na conta de luz
O bônus do Governo Federal
para quem economizar nas
contas de energia nos próximos meses não contemplará
todos os brasileiros. Consumidores que mudaram de residência a partir de setembro
de 2020 e os que produzem
a própria energia não terão
direito ao benefício mesmo
se reduzirem o consumo de
energia elétrica. As informações são do O Estado de
São Paulo
A exclusão consta nas regras
estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia. O
bônus é direcionado aos consumidores atendidos pelas
distribuidoras de energia que
conseguirem reduzir de 10%
a 20% o consumo. A medida vale para as modalidades
residencial, comercial ou industrial.
Quem atingir a meta, receberá um bônus de R$ 0,50 por
cada quilowatt-hora (kWh).
O valor, porém, será pago
pelos próprios consumidores por meio da taxa Encargos de Serviço do Sistema
(ESS). A tarifa é paga pelos consumidores atendidos
pelas distribuidoras e pelos
consumidores do mercado
livre que compram energia
direto do fornecedor, como

as indústrias.
Para garantir o bônus, é necessário possuir um histórico
de consumos dos últimos 4
meses de 2020. O cálculo
do benefício será realizado
a partir da comparação do
somatório do consumo nos
próximos meses de 2021, isto
é, de setembro a dezembro,
com a soma do ano passado.
Os valores serão pagos em
janeiro de 2022 de uma única
vez. Não é necessário realizar cadastros ou registros nas
distribuidoras.
O programa do Ministério de
Minas e Energia visa evitar
apagões de energia nos horários de pico ao longo dos
próximos meses. A ideia é
incentivar os consumidores a
reduzirem o consumo diante
da pior crise energética vivenciada pelo Brasil nos últimos 91 anos.
O bônus faz parte de uma
série de medidas do Governo Federal para contornar o
problema da crise energética.
Além do benefício, o ministério está buscando o acionamento de usinas termelétricas
e a importação de energia de
países vizinhos, por exemplo.
Uma nova bandeira tarifária
também será implementada
para reduzir o consumo, com

custo de R$ 14,22 para cada
100 kWh. A tarifa ficará em
vigor até abril de 2022 e tem
como objetivo arrecadar recursos para garantir o financiamento dos gastos feitos
pelo governo nesse contexto
de crise, segundo Bento Albuquerque para o programa
Voz do Brasil.
Fonte: Agência Brasil

Varal Solidár io: Guararema disponibili za espaço para
troca de mensagens de apoio durante o Setembro Amarelo
Ação foi iniciada neste mês, em alusão à campanha de valorização da vida
Em meio à campanha Setembro Amarelo, a Prefeitura de Guararema, por meio
da Secretaria Municipal de
Saúde, está realizando o projeto Varal Solidário para que
funcionários, pacientes das
unidades de Saúde e a população geral do município
deixem ou recebam mensagens de apoio e conforto.
Em todas as unidades, foram
instalados varais de corda
com papéis do tom amarelo,
justamente para remeter à
campanha Setembro Amarelo, mês de valorização
da vida. O intuito é que as
pessoas que passarem pelas
unidades escrevam mensagens para outras pessoas que
também irão passar pelos

locais, criando assim uma
rede de solidariedade.
A equipe de Saúde Mental
de Guararema é composta
por médicos, terapeutas,
enfermeiros e técnicos que
estão à disposição de toda
a população em diversos

equipamentos.
Para saber mais sobre esses
serviços, os moradores podem entrar em contato pelos
telefones: 4695-2312 (Caps
I); 4693-8570 (Cesap); 46934693 (UBS Jardim Dulce) e
4693-3448 (UBS Lambari).

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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Estudo inédito mostra importância do cooperativismo de crédito para gerar inclusão financeira
Pesquisa do Sicredi envolveu a criação de índices que buscam identificar, por exemplo, a atratividade de municípios para se instalar uma agência por instituições financeiras de diversos perfis
O cooperativismo de crédito vem
desenvolvendo papel relevante para
proporcionar acesso a serviços financeiros completos à população
de municípios considerados menos
atrativos para manutenção de agências para bancos atuarem. É o que
mostra o terceiro estudo da série
“Benefícios do Cooperativismo de
Crédito”, organizada pelo Sicredi.
O trabalho avaliou a atuação dos
bancos privados, públicos federais
e regionais, e instituições financeiras cooperativas entre 2010 e 2018,
gerando índices que mostram o nível
de dificuldade para a atuação física
das instituições em cada município
e como elas se comportam nesse
cenário.
Partindo da constatação de que que
os municípios brasileiros possuem
características sociais, econômicas
e territoriais diferentes, e, portanto,
tendo diferentes níveis de atratividade para a inserção física de uma
instituição financeira com portfólio completo de soluções, o estudo
buscou quantificar e tornar comparável o esforço necessário para a
atuação nas localidades. Para isso,
a equipe de economistas do Sicredi
desenvolveu o Índice de Presença
Bancária (IPB), que reflete a probabilidade de não se ter uma agência
em determinada cidade, e os Índices
Municipais de Bancarização (IMB)
relativo e absoluto, que conseguem,
a partir do IPB, demonstrar o nível
de penetração das instituições em
municípios de difícil atuação, assim como mostrar a contribuição
agregada da presença.
Os resultados trouxeram evidências
de que, comparada às demais, a rede
de atendimento cooperativo está em
locais de mais difícil bancarização,

ou seja, em regiões que são mais
complexas para a rede bancária
conseguir operar.
“Tendo em vista a necessidade ainda
grande de bancarização dos brasileiros, mesmo com todos os avanços
proporcionados pela digitalização,
desenvolvemos um estudo para
quantificar e tornar comparável o
esforço das cooperativas de crédito
em atuar em locais mais adversos.
Os resultados reafirmam a capacidade do cooperativismo de crédito
como um meio diferenciado para
levar serviços financeiros completos
para a população dessas cidades”,
explica Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi.
O economista também ressalta
características do cooperativismo
de crédito que favorecem a bancarização. “Ao atuar em locais de
difícil acesso para a rede bancária,
as cooperativas acabam sendo uma
solução para atender as necessidades
de pequenos e micros empresários
nessas regiões, contribuindo com o
desenvolvimento local. Além disso,
trata-se de um modelo de negócio
que se diferencia pela proximidade com os associados, oferecendo
atendimento completo, com ampla
gama de produtos e serviços financeiros, mas tendo um papel consultivo junto a cada um deles”, afirma
Ramos, que ainda destaca o fato de
os sistemas cooperativos terem hoje
todas as principais soluções digitais
disponíveis.
“O conceito de relacionamento que
empregamos é fisital, no qual o atendimento está disponível por meio
dos canais móveis e os nossos associados têm a alternativa de utilizar
a agência para necessidades específicas e conforme sua conveniência,

fortalecendo a relação dos nossos
colaboradores com as comunidades
onde estamos inseridos”, explica César Bochi, diretor de Administração
do Sicredi.
Metodologia inovadora: um pouco
mais sobre os indicadores
Para chegar às conclusões mencionadas acima, a equipe do Sicredi
criou indicadores inéditos. O IPB,
que se baseia em dados socioeconômicos de cada município, do
período entre 2010 e 2018, indica a
probabilidade de não se encontrar
uma agência física nele. Para isso,
confere uma nota à cada cidade avaliada, que varia entre 0 e 1 e representa a dificuldade de manutenção
de uma agência bancária naquela
localidade de acordo com as suas
características socioeconômicas. Os
IPBs mais elevados, próximos de 1,
indicam locais mais adversos para
a instalação e permanência de uma
agência física. Assim, foi possível
detectar, por exemplo, que embora
possam ser encontrados em todo o
território nacional, há uma concentração maior de municípios com alto
IPB nas regiões Norte e Nordeste.
Também foram criados dois indicadores analíticos, com o objetivo
de avaliar o papel dos modelos de
negócio das instituições financeiras
(bancos privados, bancos públicos
federais, bancos públicos regionais e
sistemas cooperativos) na cobertura
de municípios de maior dificuldade de manutenção de redes físicas
de atendimento, ou seja, com IPB
elevado. Foram atribuídos a estes
indicadores os nomes de Índice
Municipal de Bancarização Relativa (IMB-R) - quanto mais elevado, mais o modelo de negócio se

concentra em municípios de difícil
manutenção - e Índice Municipal de
Bancarização Absoluta (IMB-A) –
quanto mais elevado, mais forte é
a atuação daquela categoria de instituição financeira na expansão da
fronteira de atendimento bancário
brasileiro.
Estudos anteriores
O estudo recém-lançado vai ao
encontro de outra pesquisa, desenvolvida em 2020 a pedido do Sicredi
pelo especialista em Microeconomia
Aplicada e Desenvolvimento Econômico, Juliano Assunção, pesquisador do Departamento de Economia
da Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Na
ocasião, foi constatado que, enquanto bancos tradicionais têm em
média um limite mínimo de 8 mil
habitantes para abrir uma agência,
uma cooperativa de crédito tem
capacidade de abertura em municípios a partir de 2,3 mil habitantes.
A comparação em termos de renda
também chamou atenção, apontan-
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TRAGA SEU COMPROVANTE
DE VACINAÇÃO

ENDEREÇO: RECANTO DO AMÉRICO, CENTRO

DA VACINAÇÃO

9H ÀS 13H

CONTRA A COVID-19

SEGUNDA DOSE PARA PESSOAS DE 50 A 59
ANOS QUE TOMARAM A PRIMEIRA NO DIA 19/06

#GUARAREMACONTRACOVID19

Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o
crescimento dos seus associados e

O Sicredi no Alto Tietê
Na região do Alto Tietê, o Sicredi
conta atualmente com seis agências.
Em Mogi das Cruzes, a agência está
localizada na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 990, no bairro
Vila Partênio. A unidade de Suzano
fica na Rua General Francisco Glicério, 1189, no Centro. O endereço em
Itaquaquecetuba é Avenida Vereador
João Fernandes da Silva, 193, na Vila
Virgínia, ao lado da Prefeitura de
Itaquaquecetuba. Já a agência em
Guararema atende na Rua Francisco
Freire, 25. A agência de Ferraz de
Vasconcelos, por sua vez, está na Rua
Getúlio Vargas, 130, Vila Romanópolis. Em Poá, a agência fica na avenida
Antônio Massa, 337, no centro. No
final de outubro a Sicredi Progresso
PR/SP vai inaugurar a agência de
Biritiba Mirim.
. Fonte: Cape Press Comunicação
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do que as cooperativas conseguem
operar em cidades com PIB a partir
de R$ 79 milhões, enquanto para os
bancos públicos é necessário um
PIB mínimo de R$ 146 milhões e
para um banco privado, de R$ 220
milhões.
Outro levantamento, de autoria da
Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe) apresentado em
2019 avaliou dados econômicos de
todas as cidades brasileiras com e
sem cooperativa de crédito, entre
1994 e 2017, e cruzou informações
do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), evidenciando
que o cooperativismo de crédito incrementa o PIB per capita dos municípios em 5,6%, cria 6,2% mais
vagas de trabalho formal e aumenta
o número de estabelecimentos comerciais em 15,7%, estimulando o
empreendedorismo local.

com o desenvolvimento das regiões
onde atua. O modelo de gestão do
Sicredi valoriza a participação dos
mais de 5 milhões de associados,
os quais exercem papel de donos
do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados*
e no Distrito Federal, com mais de
2.000 agências, e oferece mais de
300 produtos e serviços financeiros
(www.sicredi.com.br).
*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Rondônia, Santa Catarina, São
Paulo, Sergipe e Tocantins.

CENTRAL DE VACINAÇÃO
RUA DR. ARMINDO, 567, NO BAIRRO NOGUEIRA

HORÁRIO AMPLIADO DE ATENDIMENTO

SÁBADO - 11/09

8H ÀS 20H

DOMINGO - 12/09

8H ÀS 15H

SEGUNDA DOSE PARA PESSOAS DE 18 A 24 ANOS
QUE TOMARAM A PRIMEIRA NOS DIAS 14 E 15/08
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Sicredi é destaque em duas categorias
do P r ê m i o B r o a d c a s t P r o j e ç õ e s

Instituição financeira cooperativa ficou em 6º lugar no Top Geral e em 7º lugar no Top Básico
O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais
de 5 milhões de associados,
teve destaque, mais uma vez,
no Prêmio Broadcast Projeções. A instituição ficou em
6º lugar no Top Geral e em
7º no Top Básico. Em sua 15ª
edição, o prêmio é baseado
no ranking AE Projeções e
tem o objetivo de premiar as
instituições cujas previsões
para os principais indicadores
econômicos do país mais se
aproximam da realidade.
“É muito gratificante ser premiado neste ano, pois, entre
outros fatores, a pandemia impôs uma série de dificuldades
adicionais para construção de
cenários. Essa premiação é,
sem dúvidas, resultado da
dedicação de toda equipe do
Sicredi”, contextualiza Pedro
Ramos, economista-chefe do

Sicredi, que ainda destaca o
fato de o prêmio demonstrar
a consistência do trabalho realizado. “O diferencial deste
reconhecimento é que ele
parte de uma avaliação sobre
todo o cenário macro, não
somente uma única variável,
o que denota a coerência das
análises”, explica.
A premiação ocorreu durante
o evento online Finança Mais,

transmitido ao vivo nas plataformas do Grupo Estado.
O prêmio conta com duas
categorias: a Top Geral, em
que são avaliadas as previsões econômicas para sete
indicadores: inflação medida
pelo IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo) e pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), taxa básica de juros

(Selic), taxa de câmbio R$/
US$, Produto Interno Bruto
(PIB), balança comercial e
relação entre dívida pública
e PIB. Já no Top Básico são
classificadas as estimativas
para inflação, câmbio e Selic.
A Agência Estado utiliza metodologia própria para reunir
e avaliar dados fornecidos pelas maiores instituições país,
como bancos, corretoras, consultorias, assets, instituições
de ensino, entre outras que
realizem projeções de indicadores econômicos.
O Sicredi no Alto Tietê
Na região do Alto Tietê o Sicredi conta atualmente com
seis agências. Em Mogi das
Cruzes, a agência está localizada na Avenida Vereador
Narciso Yague Guimarães,
990, no bairro Vila Partênio.
A unidade de Suzano fica

na Rua General Francisco
Glicério, 1189, no Centro. O
endereço em Itaquaquecetuba é Avenida Vereador João
Fernandes da Silva, 193, na
Vila Virgínia, ao lado da Prefeitura de Itaquaquecetuba.
Já a agência em Guararema
atende na Rua Francisco Freire, 25. A agência de Ferraz
de Vasconcelos, por sua vez,
está na Rua Getúlio Vargas,
130, Vila Romanópolis. Em
Poá, a agência fica na avenida
Antônio Massa, 337, no centro. Já a agência de Biritiba
Mirim será inaugurada no dia
29 de outubro, na área central
da cidade.
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição
financeira cooperativa comprometida com o crescimento
dos seus associados e com o

desenvolvimento das regiões
onde atua. O modelo de gestão
do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões
de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o
Sicredi está em 24 estados* e
no Distrito Federal, com mais
de 2.000 agências, e oferece
mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.
com.br).
*Acre, Alagoas, Amapá,
Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Pará, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Piauí,
Rio de Janeiro, Rio Grande
do Norte, Rio Grande do
Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e
Tocantins.

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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Saúde, sorriso e bem-estar!
A combinação perfeita para sua vida saudável.

Medicina
Cardiologia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Clínico Geral
Dermatologia
Endocrinologia
Fisioterapia/
Acupuntura
Fisiote
Fonoaudiologia
Ginecologia e Obstetrícia
Nutricionista
Ortopedia e Traumologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia
Psiquiatria
Urologia

Odontologia

O melhor da Odontologia em
Guararema, contando com:
Clínica Geral
Pediatria
Estética Dental
Odontologia Preventiva
Ortondontia
Implantes
Prótese
Clínica Credenciada

Unna Estética
Tratamentos exclusivos e modernos,
com tecnologias avançadas como
Solon, FotoAge, e muito mais.

Exames de Imagem
Ultrassom de Mama, de Próstata, Abdomên
Total, Transvaginal, Obstetrico Simples,
Obstetrico com Doppler, Morfologico e Pelvico.

Conheça o Clube da Estética:
Um compromisso semanal com
seu corpo.

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema-SP | (11)2626-0606 | (11) 99910-7781 |

@unnaexcelenciaemsaude
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