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Guararema é líder no Alto Tietê e Grande São Paulo no 
ranking do Índice de Oportunidades da Educação Brasileira
IOEB analisa as oportunidades educacionais ofertadas nos municípios para garantir melhores oportunidades para o sucesso educacional
Guararema é líder no ranking 
do Índice de Oportunidades da 
Educação Brasileira (IOEB) do 
Alto Tietê (integrado por 11 mu-
nicípios) e de toda a Região da 
Grande São Paulo (integrada 
por 39 municípios).  No levan-
tamento de 2021, o município 
ficou com nota 5,7, a mesma 
do Estado de São Paulo (que 
obteve a maior nota do Brasil, 
no comparativo com os demais 
Estados) e acima do patamar 
nacional (nota 5). Levando em 
conta dados que indicam a 

qualidade do ecossistema de 
Educação de um determinado 
território, o índice analisa as 
oportunidades educacionais 
ofertadas nos municípios para 
garantir melhores oportunida-
des para o sucesso educacio-
nal das crianças, adolescentes, 
jovens e adultos.
 “O IOEB engloba dados da 
Educação Infantil ao Ensino 
Médio de todas as Redes Edu-
cacionais que estão presentes 
no Município: Estadual, Muni-
cipal e Privada. Enquanto res-

ponsáveis pela Rede Municipal 
de Ensino, nossa contribuição 
para o alcance desse resul-
tado pode ser resumida em 
trabalho”, explica a secretária 
municipal de Educação, Clara 
Assumpção Eroles Freire Nu-
nes. “Trabalhamos para ofertar 
formação continuada a todos 
os Profissionais da Educação, 
que tem se traduzido no alcan-
ce de um IDEB histórico para a 
cidade (7,2 - última apuração). 
Oportunizar Educação de qua-
lidade é a nossa grande meta”, 

completa.
O IOEB é construído a partir 
da combinação de indicado-
res que se mostraram estatis-
ticamente significativos para 
sintetizar o conceito de opor-
tunidades educacionais ofer-
tadas como os indicadores de 
resultado educacional (Índice 
de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb)) e os indica-
dores de insumos e processos 
educacionais (escolaridade dos 
professores; número médio de 

horas aula/dia; experiência dos 
diretores; matrículas do Ensino 
Médio e taxa de atendimento 
na Educação Infantil nas redes 
públicas).
Ideb
Outro importante índice que 
avalia a qualidade do ensino 
dos municípios é o Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb), que também é 
utilizado para apuração de 
outros, como o próprio IOEB.

Guararema também foi desta-
que regional por conta de sua 
boa avaliação no Ideb - Ensi-
no Fundamental - anos iniciais. 
Com a nota 7,2, o município 
figurou na primeira colocação 
do ranking do Alto Tietê e do 
Vale do Paraíba. Além disso, 
Guararema foi a segunda co-
locada de toda a Grande São 
Paulo. 
Fonte: Prefeitura de Guararema 
- foto: Vitoria Mikaelli

foto:s:  Vitoria Mikaelli
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NÃO FAÇA TREINOS PARALELOS

Não há necessidade de fa-
zer nenhuma outra atividade 
física além de sua atividade 
principal, seja ela, pedalar, 
caminhar, correr, nadar, fa-
zer musculação, ioga, cross-
fit, dança, etc, até o momento 
em que tenha desenvolvido 
consistência desse treino 
principal, fazendo parte da 
rotina. Explicando: grande 
parte do desafio das pessoas 
que treinam para atingir um 
objetivo, seja em busca de 
performance, estética, saú-
de, não é a complexidade do 
treino mas sim, a rotina do 
treino. A rotina não precisa 
ser seis dias por semana, di-
versas atividades diferentes. 
É importante deixar o ideal 
de lado e fazer o básico, 

que muitas vezes pode ser 
poucos treinos por semana 
de alguns minutos. Podem 
argumentar que não serve 
para nada, mas se houver 
rotina e consistência, num 
período de um mês, um ano, 
cinco anos, não importa, 
mudanças vão acontecer 
na saúde, na força, enfim, o 
organismo reage. Isso não 
quer dizer que a complexida-
de do treinamento, estímulos 
diferentes e variação do trei-
no não sejam importantes. 
Mas isso se torna indispen-
sável e fundamental a partir 
do ponto que o básico está 
sendo feito de forma consis-
tente. Não adianta elaborar 
treinos complexos sem uma 
base construída por meses, 
anos de treinamento que 
deve fazer parte da rotina 
diária. A base diária pode 

ser construída com uma 
frequência de treinamento 
de três vezes por semana, 
vinte a quarenta minutos. 
Pode parecer pouco, mas 
a maioria das pessoas não 
consegue fazer mais que 
três vezes por semana, vinte 
a quarenta minutos de forma 
consistente. Ser consistente 
no treinamento é seguir uma 
sequencia, uma rotina, não 
por quatro/cinco semanas, 
mas por quatro/cinco anos. 
Ao analisar com o passar 
dos anos, toda a rotina de 
treino desenvolvida, pode-se 
afirmar que é um praticante 
regular de atividade física. 
Daí em diante, com o básico 
desenvolvido e consolidado 
na rotina diária, caso haja dis-
posição pode ser colocada 
mais uma atividade comple-
mentar, mais um dia na rotina 

de treinamento. E não neces-
sariamente com o mesmo pe-
ríodo do que os outros dias. 
Exemplo: num treinamento 
de três dias por semana de 
corrida, ao incrementar mais 
um dia, é interessante, nessa 
situação, fazer um treino di-

José Marcos - Educador 
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ferente complementar como 
um fortalecimento, uma mobi-
lidade articular, ioga, pilates, 
etc, que trará um benefício 
direto na atividade principal, a 
corrida. Poderá haver ganhos 
de força, de técnica, de respi-
ração. Isso tornará a ativida-

de principal mais prazerosa e 
mais eficiente. E aí de novo: 
fazer o básico e deixar a com-
plexidade de lado, ou seja, o 
treino complementar também 
deve ser básico para depois 
estruturar melhor.   

No último dia 27 aconteceu, na Câmara Municipal de Guararema, a posse do Verea-
dor Fernando Campagnoli Benitez Braga (Fecco), após o licenciamento do Vereador 
Sidnei Santos Leal que assumiu o cargo de Secretário Municipal de Cultura, Esportes 
e Lazer. A posse foi assistida pela TV Câmara e acompanhada, presencialmente, 
por familiares, amigos e pelo Vice-Prefeito Odvane Rodrigues da Silva.  

Fecco toma posse como vereador na 
Câmara Municipal de Guararema 

Confira o que abre e fecha no 
feriado de Finados em Guararema
Além de Finados, por conta do Dia do Servidor Público, apenas 
serviços essenciais foram mantidos na sexta-feira (29/10)

Nesta terça-feira, 2 de no-
vembro, é celebrado o Dia de 
Finados. Além deste feriado, 
nesta quinta-feira (28/10) é 
comemorado o Dia do Ser-
vidor Público, entretanto o 
ponto facultativo ocorre na 
sexta-feira (29/10). Mesmo 
com a celebração das datas, 
os serviços essenciais serão 
mantidos em Guararema. 
Confira a seguir o que abre 
e fecha entre sexta (29/10) e 
terça-feira (02/11):
- Vacinação contra a Co-
vid-19: a imunização contra a 
Covid-19 manterá seu esque-
ma normal, vacinando as pes-

soas agendadas, segundas e 
terceiras doses das 8 às 18h30 
horas na Central de Vacinação  
Coronavírus (Cevac). Como 
de costume, no domingo não 
haverá vacinação.
-Coleta de lixo: A Coleta Co-
mum de lixo permanecerá da 
mesma forma, sem alterações 
no cronograma estipulado. O 
mesmo acontece com a Co-
leta Seletiva de recicláveis, 
que ocorrerá na terça-feira, no 
bairro D’Ajuda, como de costu-
me. Lembrando que no dia da 
Coleta Seletiva não ocorre a 
Coleta Comum de lixo.
- Velório e cemitério: 

funcionamento normal e 
aberto para visitação no Dia 
de Finados.
- Samu e bombeiros: Funcio-
namento normal. No caso do 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu), con-
tato deve ser feito pelo 192, já 
os bombeiros, pelo 193.
Por conta do feriado, alguns 
serviços retomarão na pró-
xima quarta-feira (03/11), 
como por exemplo, o aten-
dimento no Paço Municipal, 
Secretarias e nas unidades 
de Saúde.
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Após monitoramento do CSI, PM prende 
quadrilha que utilizava notas falsas em Guararema
Comerciantes suspeitaram de cédulas de R$ 200 entregues por duas mulheres e acionaram o CSI
A Polícia Militar prendeu na 
tarde da última sexta-feira 
(22/10) uma quadrilha que 
estava utilizando notas fal-
sas em comércios da re-
gião central de Guararema. 
Comerciantes desconfia-
ram das cédulas de R$ 200 
entregues por duas mulhe-
res e acionaram o Centro 
de Segurança Integrada 
(CSI) de Guararema, que 
localizou os suspeitos por 
meio das câmeras de moni-
toramento e acionou a PM.
Após receber a localiza-
ção das suspeitas, a PM 
constatou que se tratava de 
um grupo formado por três 
mulheres e dois homens. 

Todos foram levados para 
a sede da Polícia Federal 
na região, em São José dos 
Campos e posteriormente 
para São Paulo. Dois co-
merciantes registraram Bo-
letim de Ocorrência contra 
o grupo.
“Nesta ocorrência nossa 
atuação se deu na locali-
zação dos indivíduos e de 
contato com a Polícia Mili-
tar, pois tínhamos a denún-
cia dos comerciantes e a 
possibilidade de um crime 
ocorrendo no município”, 
explica o secretário munici-
pal de Segurança Pública, 
Edson Roberto Pinto de 
Moraes. “Conseguimos 

atuar de forma rápida e 
acionar a PM antes que o 
grupo fugisse. Esta foi uma 
ocorrência bem sucedida 
para o CSI e para a PM”, 
completa.
A falsificação é crime pre-
visto pelo artigo 289 do 
Código Penal, com pena 
prevista de 3 a 12 anos de 
prisão. Quem tentar colo-
car uma cédula falsa em 
circulação depois de tomar 
conhecimento de sua falsi-
dade, mesmo que a tenha 
recebido de boa fé, pode 
ser condenado a uma 
pena de 6 meses a 2 anos 
de detenção.

Mudanças na Lei de Improbidade
A partir de agora danos causados por imprudência, imperícia ou negligência não podem mais ser configurados como improbidade

Ministér io Público passa a ter exclusividade para propor ação de improbidade

Fonte: Câmara dos Deputados 

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou, sem vetos, a Lei 
14.230/21, que reforma a Lei 
de Improbidade Administrativa. 
É a maior mudança feita até 
agora nessa norma, que está 
em vigor desde 1992.
A principal alteração do texto é 
a exigência de dolo (intenção) 
para que os agentes públicos 
sejam responsabilizados. Da-
nos causados por imprudência, 
imperícia ou negligência não 
podem mais ser configurados 
como improbidade.
A ação deverá comprovar a 
vontade livre e consciente do 
agente público de alcançar o 
resultado ilícito, não bastando 
a voluntariedade ou o mero 
exercício da função. Também 
não poderá ser punida a ação 
ou omissão decorrente de di-
vergência na interpretação da 
lei. Conversão de sanções em 
multas São alterados ainda o 
rol das condutas considera-
das improbidade e o rito pro-
cessual, dando ao Ministério 
Público a exclusividade para 
propor ação de improbidade 
e a possibilidade de celebrar 

acordos, e ao juiz a opção de 
converter sanções em multas.
A celebração de acordos deve 
levar em consideração a per-
sonalidade do agente e a natu-
reza, circunstância, gravidade 
e repercussão social do ato de 
improbidade. Para isso, é obri-
gatório que haja ressarcimento 
integral do dano e reversão da 
vantagem indevida obtida.
A lei foi publicada na edição 
desta terça-feira (26) do Diário 
Oficial da União. O projeto que 
deu origem à norma foi apro-
vado no início deste mês na 
Câmara dos Deputados e no 
Senado (PL 2505/21 – antigo 
PL 10887/18).
A improbidade administrativa 
tem caráter cível, não se trata 
de punição criminal. São atos 
de agentes públicos que aten-
tam contra o erário, resultam 
em enriquecimento ilícito ou 
atentam contra os princípios 
da administração pública.
Prazos e escalonamento de 
punições
A nova lei prevê outras medi-
das. As principais são:
•estabelece prazo de um ano 
para que o Ministério Público 
declare interesse na continui-

dade dos processos em anda-
mento, inclusive em grau de 
recurso, ajuizados por advo-
gados públicos. Se não hou-
ver interesse, o processo será 
extinto;
•torna a contratação de pa-
rentes um tipo de improbida-
de, mas estabelece que não 
se configurará improbidade a 
mera nomeação ou indicação 
política por parte dos deten-
tores de mandatos eletivos, 
sendo necessária a aferição 
de dolo com finalidade ilícita 
por parte do agente;
•prevê escalonamento de pu-
nições: em casos de menor 
ofensa à administração pública, 
a pena poderá ser limitada à 
aplicação de multa, sem preju-
ízo do ressarcimento do dano;
•autoriza o parcelamento, em 
até 48 meses, do débito re-
sultante de condenação pela 
prática de improbidade admi-
nistrativa se o réu demonstrar 
incapacidade financeira de 
saldá-lo de imediato;
•limita o bloqueio direto das 
contas bancárias dos acu-
sados, com preferência ao 
bloqueio de bens de menor 
liquidez, como imóveis e au-

tomóveis; •estabelece que a 
ação de improbidade adminis-
trativa será impedida em ca-
sos de absolvição criminal do 
acusado, confirmada por órgão 

colegiado, em ação que discuta 
os mesmos fatos;
•permite que as penas aplica-
das por outras esferas sejam 
compensadas com as sanções 

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

aplicadas nas ações de impro-
bidade administrativa. Pela 
legislação atual, são esferas 
independentes.
Reportagem – Janary Júnior
Edição – Natalia Doederlein
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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

   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES - Dia propício, desejos concluídos e exaltação profissional e social estão previstos 
para você agora. Muito boa influência também aos assuntos pessoais e as artes de um modo 
geral. Dia bom para jogos, sorteios e loterias.

TOURO - Tendência à tristeza e ao pessimismo. Deverá evitar tais coisas para que tudo 
possa correr bem para você neste período. Cuide de sua saúde, evite acidentes e só viaje 
se for de extrema necessidade. Elevação mental.

GÊMEOS - O sol lhe promete um período dos mais favoráveis. Você fará bons negócios, 
bons planos com relação ao futuro. Também bons contatos pessoais, ótimas relações 
sociais, sentimental e amorosa. Aproveite.

CÂNCER - Dia dos mais afortunados para você, mas desde que evite a indecisão. 
Deverá, também, impor sua personalidade ao tratar com terceiros para que seu 
crédito e reputação aumentem. Dia bom para as questões amorosas.

  LEÃO - Período que lhe promete muito êxito material, social e profissional, devido ao bom 
aspecto astral em seu horóscopo. Todavia, para que tudo saia conforme suas pretensões haja 
com otimismo.

VIRGEM-  Cuidado com a vida conjugal. Benéfica influência astral para tratar de questões 
sociais pendentes, para lucrar em negócios iniciados anteriormente e a sua prosperidade 
profissional. Boa disposição para o trabalho.

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

 ESCORPIÃO - Indícios favoráveis nos seus assuntos pessoais e profissionais. 
Obtenção de segredos importantes. Continue tendo confiança em si mesmo. A 
partir de agora, você estará se encaminhando para um melhor período profissional.

 SAGITÁRIO - Fase em que se não precaver, facilmente poderá envolver-se em 
escândalos e discussões. Procure cuidar de seus afazeres e não se envolva em 
questões que não lhe digam respeito. Êxito social e tranquilidade na vida romântica. 
Tudo estará bem neste momento.

CAPRICÓRNIO - Muito bom momento para fazer novas experiências científicas ou 
psíquicas, assinatura de contratos, diversões e para a vida sentimental. Pode iniciar 
longas viagens, o fluxo favorece. Ótimo aos estudos.

PEIXES - Há boas e negativas influências. Mas para que tudo saia a seu gosto 
você deverá usar a inteligência e perícia principalmente no tratar de negócios. Cuide 
também da saúde, da reputação e principalmente de seu dinheiro, pois está predis-
posto a gastar a esmo.

AQUÁRIO - Talvez não consiga agora ou nestes próximos dias, a inteira liberdade 
que quer e precisa. Mas é provável que se meditar sobre a opinião dos outros, terá 
maior recompensa num futuro próximo. Sucesso cultural e público.

                                       PARA O DIA 31 DE OUTUBRO 2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Feira do Produtor Rural versão noturna é lançada em Guararema nesta terça-feira (02/11)
Objetivo da feira é oferecer aos munícipes produtos frescos e de qualidade além da valorização do produtor local
A Feira do Produtor Rural versão 
Noturna de Guararema começa 
suas atividades nesta terça-feira 
(02/11). Viabilizada pela Secre-
taria Municipal de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico, 
juntamente com o Sindicato 
Rural de Jacareí, o Serviço de 
Aprendizagem Rural (Senar-SP) 
e o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), a feira vai acontecer 
todas as terças-feiras no Parque 
de Lazer Profª Deoclésia de Al-
meida Mello, das 17 às 21 horas.
A versão diurna, realizada todos 
os sábados no mesmo local, 
é um grande sucesso e está 
completando 4 anos no mês de 
outubro de 2021. Por conta do 
grande movimento de pessoas, 
a Secretaria viabilizou a versão 
que ocorre no período noturno.
O objetivo da feira, tanto na ver-

são diurna quanto na noturna, é 
oferecer aos munícipes produtos 
frescos e de qualidade além da 
valorização do produtor local. 
Com o novo horário disponível, 
a intenção é que mais pesso-
as participem da feira, gerando 
ainda mais movimento para os 
feirantes.
Vale ressaltar que a feira diurna 
continua sendo realizada aos 
sábados, das 7 às 13 horas.
 “Nosso objetivo é que todos os 
munícipes de Guararema tenham 
a oportunidade de comprar os 
produtos frescos e naturais e, 
por isso, lançamos esse novo ho-
rário para a população que não 
consegue ir à Feira do Produtor 
Rural aos sábados”, explica o se-
cretário municipal de Emprego 
e Desenvolvimento Econômico, 
Odvane Rodrigues.
A expectativa é que, por conta do 

feriado de Finados, celebrado em 
2 de novembro, o movimento na 
Feira do Produtor Rural versão 
noturna seja mais intenso.
Para mais informações, entre 
em contato pelos telefones da 
Secretaria Municipal de Emprego 
e Desenvolvimento Econômico: 

11 4693-1717 / 11 4693-1432 / 11 
4693-5478, ou pelo e-mail agri-
cultura@guararema.sp.gov.br.
Feira do Produtor Rural
Em 2017, a Prefeitura de Guara-
rema deu início ao processo de 
instalação da Feira do Produtor 
Rural. A Secretaria de Emprego 

e Desenvolvimento Econômico 
juntamente com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural 
(Senar) capacitou os produtores 
rurais quanto ao visual da feira, 
os uniformes dos feirantes, a ma-
nutenção dos estandes, dentre 
outras técnicas para atrair mais 

clientes e padronizar o espaço.
“E é por conta do sucesso da feira 
nas manhãs de sábado a Secreta-
ria agora amplia o funcionamento 
da Feira do Produtor Rural para o 
período noturno”, pontua o secre-
tário Odvane Rodrigues.

Fotos: arquivo da Prefeitura tiradas antes da pandemia da Covid-19.

Guararema firma parceria com S.O.S. Mata Atlântica e Suzano S.A. para revisão 
do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica
Documento visa a manutenção de ecossistemas naturais fundamentais para a sobrevivência humana
A Prefeitura de Guararema 
firmou uma parceria com a 
empresa Suzano S.A. para 
que, juntamente com a Fun-
dação SOS Mata Atlântica, 
realizem a revisão do Plano 
Municipal de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlân-
tica (PMMA).  
A empresa de papel e celu-
lose, alinhada a Fundação 
SOS Mata Atlântica, está re-
alizando a criação ou revisão 
dos documentos em diversos 
municípios e Guararema re-
alizará o processo ao lado 
destas instituições.
O PMMA reúne e normatiza 
os elementos necessários à 
proteção, conservação, recu-
peração e uso sustentável da 
Mata Atlântica. A implementa-
ção do documento em Gua-

rarema foi realizada pela Pre-
feitura em 2017, alinhada ao 
Conselho Municipal de Meio 
Ambiente. Conforme previs-
to na Lei da Mata Atlântica 
nº 11.428/06, os municípios 
devem assumir sua parte na 
proteção dessa importante 
floresta por meio de instru-
mentos de planejamento, 
sendo a principal ferramenta 
a criação do documento.
 “Nosso Plano Municipal da 
Mata Atlântica de Guarare-
ma foi criado e aprovado pelo 
Conselho Municipal de Meio 
Ambiente em 2017, sendo 
um dos primeiros da nossa 
região”, explica o assessor 
da Prefeitura de Guararema, 
Ricardo Moscatelli. “O docu-
mento é fundamental para 
termos metas e estratégias 

que visem a conservação 
deste importante bioma que 
temos em nosso município”, 
completa. 
A atualização do documento 
também coloca Guararema 
como grande contribuinte ao 
cumprimento de objetivos e 
metas internacionais das quais 
o Brasil é signatário, como o 
Acordo de Paris, os Objetivos 
de Desenvolvimento Susten-
tável – Agenda 2030, dentre 
outros.
“A preservação do Meio Am-
biente de nossa cidade é uma 
das nossas missões enquan-
to gestores da Prefeitura de 
Guararema e o PMMA vai ao 
encontro dessa preocupação 
da Administração Municipal 
na conservação dos recursos 
naturais”, pontua o prefeito Zé.

Vacinação Itinerante: Saúde de Guararema promove imunização contra Covid-19 no Jardim Dulce e Lambari
Ação ocorrerá nas unidades de Saúde destes bairros. Para receber o imunizante não será necessário agendamento
A Secretaria Municipal de 
Saúde realiza nesta semana, 
a Vacinação Itinerante contra 
a Covid-19. Nesta terça-feira 
(26), a ação ocorrerá das 9 às 
14 horas, na UBS do Jardim 
Dulce e na quinta-feira (28) 
das 13 às 17 horas, na UBS 
do Lambari. 
Para receber o imunizante, 
basta comparecer nos pontos 
de imunização com documento 
com foto, comprovante de en-
dereço e carteira de vacinação 
(no caso de 2ª ou 3ª dose). 
Crianças e adolescentes de-
vem se vacinar acompanhados 
de um adulto responsável ou 
com o termo de assentimento 
preenchido e assinado pelos 
pais ou responsáveis legais 
em duas vias, disponível no 
site da Prefeitura (guararema.
sp.gov.br). 
Mesmo com a vacinação nos 
bairros, a imunização na Cen-

tral de Vacinação Coronavírus 
(Cevac) será mantida das 8 ás 
18h30.
Podem receber a vacina em 
Guararema munícipes a par-
tir de 12 anos (primeira dose), 
pessoas com segunda dose no 
prazo ou atrasadas e pessoas 
a partir de 60 anos que recebe-
ram a segunda dose há cerca 
de 6 meses (terceira dose).
“A ação tem como objetivo levar 
a vacinação contra a Covid-19 
nas unidades de Saúde dos 
bairros para dar mais como-
didade para as pessoas que 
ainda não tomaram a vacina 
ou que precisam completar o 
esquema vacinal”,  explica o 
prefeito Zé. 
A UBS Benedicto Antonio Ma-
riano fica na avenida Francisca 
Lerário, 955, no Lambari. Já a 
UBS Guiomar Franco da Cunha 
fica na rua Pedro Alvares Ca-
bral, 36, no Jardim Dulce.

90% da população com a pri-
meira dose
Guararema atingiu na semana 
passada a marca de 90% da 
população geral vacinada com 
pelo menos uma dose contra 
a Covid-19. Isso significa que 
a cada 10 guararemenses de 
todas as idades, 9 já receberam 
a primeira dose da vacina ou a 
dose única do imunizante. 
Ao todo são 26.293 pessoas 
imunizadas, segundo a plata-
forma VaciVida, do Governo do 
Estado de São Paulo. A marca 
foi atingida nesta quinta-feira 
(21), quando a campanha de 
vacinação completou 9 meses 
na cidade.
Neste mês o município tam-
bém atingiu a marca de 70% 
da população geral – de todas 
as idades – com o esquema 
vacinal completo - as duas do-
ses dos imunizantes, ou com a 
dose única.
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SILENE  OLIVEIRA
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social 

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

Kauane Vitória (17/10) e seu pai Henrique Martins (29/10) Manoel Clemente (20/10)

Osvaldo Tavares (22/10)

Lídia Sanches (17/10)

Laís Lucena de Siqueira (24/10) Marcos Ribeiro (26/10)
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Larissa Celice Rodrigues (27/10) Letícia Augusta dos Santos Aquino (27/10) e sua filha 
Laryssa Aparecida dos Santos (28/10)

Rosiane Paulo (29/10)

José Carlos Corrêa (28/10) Nathalie Vasconcelos (30/10) Conceição Aparecida Alvino de Souza (30/10)
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Saúde, sorriso e bem-estar!

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

A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.

Medicina Odontologia

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

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

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

Cardiologia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Clínico Geral
Dermatologia
Endocrinologia
FisioteFisioterapia/ Acupuntura
Fonoaudiologia
Ginecologia e Obstetrícia
Nutricionista
Ortopedia e Traumologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
PsicologiaPsicologia
Psiquiatria
Urologia

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

Exames de Imagem

Suzano vende 3 milhões de toneladas de 
celulose e papéis no terceiro trimestre de 2021
Com fortes resultados, alavancagem cai e companhia inicia novo ciclo de expansão
A Suzano, referência global na 
fabricação de bioprodutos de-
senvolvidos a partir do cultivo 
de eucalipto, comercializou 3 
milhões de toneladas de celulo-
se e diferentes tipos de papéis 
ao longo do terceiro trimestre 
de 2021. Os dados constam no 
balanço trimestral da companhia, 
a maior fabricante de celulose de 
eucalipto do mundo e uma das 
maiores fabricantes de papéis 
da América Latina.
As vendas de celulose alcança-
ram 2,7 milhões de toneladas en-
tre julho e setembro. A celulose 
é a matéria-prima utilizada na 
fabricação de papéis sanitários, 
embalagens, fraldas, máscaras 
e papéis de imprimir e escrever 
em geral, entre outros produtos 
essenciais para o dia a dia das 
pessoas. No segmento de pa-
péis, as vendas atingiram 337 
mil toneladas.
A receita líquida totalizou R$ 
10,8 bilhões, o melhor resultado 
trimestral registrado pela com-
panhia desde a constituição da 
Suzano S.A., em janeiro de 2019. 
A Suzano opera 11 fábricas no 
Brasil, incluindo as unidades de 
Jacareí (SP), Limeira (SP), Rio 
Verde (SP) e Suzano (SP), onde 
são produzidos celulose, papel, 
eucafluff e lignina.
A companhia também tem 

participação na joint operation 
Veracel.
Outro destaque positivo do tri-
mestre foi a retração no nível de 
endividamento, medido pela re-
lação entre dívida líquida e EBI-
TDA ajustado. O indicador caiu 
de 3,3 vezes em dólar ao final 
de junho para 2,7 vezes ao final 
de setembro. Com isso, a com-
panhia conclui o ciclo de desala-
vancagem financeira pós-fusão 
com a antiga Fibria e inicia uma 
nova etapa de expansão com a 
construção de uma fábrica de 
celulose no município de Ribas 
do Rio Pardo (MS). 
“Este novo recorde trimestral foi 
alcançado a despeito das pres-
sões inflacionárias sobretudo 
em commodities e dos desafios 
logísticos que têm marcado o co-
mércio internacional em 2021”, 
afirma o presidente da Suzano, 
Walter Schalka. “Ele simboliza a 
dedicação de nossos colabora-
dores, colaboradoras e parceiros 
na busca por resultados susten-
táveis que nos permitam conti-
nuar gerando e compartilhando 
valor com todos os stakeholders”, 
completa.
Outras duas importantes novi-
dades foram divulgadas pela 
Suzano após o encerramento 
do trimestre. Na frente de ex-
pansão, a companhia anunciou 

nesta quinta-feira a aprovação 
do Conselho de Administração 
para dar andamento à constru-
ção da fábrica em Ribas do Rio 
Pardo. Detalhes do projeto serão 
divulgados no dia 5 de novembro.
Já na agenda ESG (Ambiental, 
Social e Governança, na sigla em 
inglês), a companhia comunicou 
na semana passada a revisão de 
sua meta de remoção de car-
bono. O objetivo da Suzano de 
remover 40 milhões de tonela-
das de carbono da atmosfera foi 
antecipado de 2030 para 2025. 
“Ao anunciar o novo objetivo, 
esperamos que governos, em-
presas e a sociedade em geral 
também revisitem seus compro-
missos para que a COP26 seja 
um marco estruturante para o 
avanço de uma nova economia 
de baixo carbono”, diz Schalka.
A COP26 é a 26ª Conferência 
das Nações sobre Mudanças 
Climáticas, que acontecerá 
entre 1º e 12 de novembro, em 
Glasgow, no Reino Unido. Ele 
é considerado um dos mais im-
portantes e aguardados eventos 
da última década pois espera-se 
que durante a COP26 as lideran-
ças globais encontrem soluções 
adicionais para que sejam cum-
pridas as metas de redução de 
emissões de carbono estabele-
cidas no Acordo de Paris.

 Sobre a Suzano 
A Suzano é referência global no 
desenvolvimento de soluções 
sustentáveis e inovadoras, de 
origem renovável, e tem como 
propósito renovar a vida a partir 
da árvore. Maior fabricante de 
celulose de eucalipto do mundo 
e uma das maiores produtoras de 
papéis da América Latina, atende 

mais de 2 bilhões de pessoas a 
partir de 11 fábricas em operação 
no Brasil, além da joint operation 
Veracel. Com 97 anos de história 
e uma capacidade instalada de 
10,9 milhões de toneladas de ce-
lulose de mercado e 1,4 milhão 
de toneladas de papéis por ano, 
exporta para mais de 100 paí-
ses. Tem sua atuação pautada 

na Inovabilidade – Inovação a 
serviço da Sustentabilidade – 
e nos mais elevados níveis de 
práticas socioambientais e de 
Governança Corporativa, com 
ações negociadas nas bolsas 
do Brasil e dos Estados Unidos. 
Para mais informações, acesse: 
www.suzano.com.br
 
Fonte:  Performa Comunicação
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Capítulo 175
José Alfredo desabafa 

com Josué. Maurílio e Sil-
viano conversam na porta 
da delegacia. Maria Marta 

vai à casa de Maria Ísis. José 
Alfredo fala ao telefone com 
Maria Ísis. Salvador encon-
tra um amigo pintor. Naná 
dá um ultimato em Xana. 
Vicente conversa com Antô-
nio e Luigi na cozinha. Téo 
Pereira termina a biografia 
do Comendador. Robertão 
diz a Érika e Téo que vai 
acertar com Giancarlo os 
detalhes da viagem para o 
Japão. Maria Marta e Aman-
da desaprovam o vestido que 
Maria Clara escolheu para 
Cristina ir ao seu casamento 
com Vicente. Kelly faz ham-

búrgueres no trailer de Léo 
e Amanda. Enrico e Beatriz 
falam ao telefone. José Alfre-
do discute com Téo. Cláudio 
e Beatriz acertam os detalhes 
do casamento de Maria Clara 
e Vicente. Cristina e Maria 
Clara se enfrentam. Todos 
no casamento esperam an-
siosamente a chegada de 
Maria Clara.

 
terça 02/11
Maria Clara arruma as 

malas. Érika e Téo conver-
sam ao telefone. José Alfredo 
conversa com Cristina. Co-

meça a cerimônia de casa-
mento. Maria Marta enfrenta 
José Alfredo. José Pedro 
observa Amanda e Leonardo 
dançando. Severo observa 
Noely de longe. Maria Ísis 
e Magnólia acompanham 
o casamento pelo blog de 
Téo. Cláudio e Beatriz con-
versam. Severo e Magnólia 
conversam no hospital. José 
Pedro fica desconfiado du-
rante o casamento. Juju 
pega o buquê. Noely se des-
pede de Magnólia. Maurílio e 
Silviano discutem, enquanto 
Bruna observa. Bruna liga 

para Maria Marta. Silviano 
volta para casa. José Pedro 
vai à casa de Silviano.

 
Quarta 03/11
Maria Marta e José Al-

fredo saem apressados de 
casa. Danielle questiona 
as atitudes de Bruna. Xana 
conversa com Naná e Antô-
nio, mas os dois pegam no 
sono. Maria Marta e José 
Alfredo chegam ao hotel de 
Maurílio. Cláudio e Leonardo 
correm pela orla do Rio. Xana 
se assusta ao acordar e ver 

Globo -19h15 
Segunda 

Resumos dos capítulos das novelas de 01 a 06/11
Antônio. Todos tomam café 
na pensão de Xana. Ismael 
e Lorraine vão à joalheria 
Império. José Alfredo conta a 
Maria Marta a conversa que 
teve com Ismael e Lorraine. 
O Comendador sai com 
Josué em busca de Fabrício 
Melgaço. José Alfredo deixa 
João Lucas encarregado do 
comando da Império. José 
Pedro encontra Silviano e 
Maurílio. 

 Capítulos 178 e 179
NÃO SERÃO DIVUL-

GADOS

globo- 18H20
Segunda -1/11
 

Leopoldina e Augusto 
se beijam, e Isabel, Tere-
sa e Pedro comemoram 
a união dos dois. Eudoro 
defende Dolores de To-
nico e acaba passando 
mal. Diego afirma que Pi-
lar pode contar com ele. 
Guebo desconfia de que 
Zayla está envolvida na 
separação de Samuel e 
Pilar. Teresa e Leopoldina 
agradecem o apoio de 

Luísa com Augusto. Hi-
lário e Prisca encontram 
o dinheiro guardado de 
Quinzinho e doam para a 
Ordem Terceira. Lota tenta 
beijar Quinzinho. Batista se 
apresenta à família como 
sobrevivente do naufrágio. 
Para afastar Samuel, Pilar 
pede para namorar Diego.   

 
terça 02/11
Diego aceita fingir um 

namoro com Pilar, mas 
afirma que tem intenções 
reais com a médica. Quin-
zinho se desespera ao 
constatar que as crianças 
doaram seu dinheiro. Pedro 
e Caxias se preocupam 
com a atuação de Solano 
Lopez. Pilar se recusa a 
contar a verdade sobre seu 
rompimento com Samuel 
para Luísa. Orientada por 

Zayla, Pilar faz com que 
Samuel acredite que ela 
está com Diego. Nicolau 
questiona Celestina sobre 
Nino. Eudoro confessa a 
Dolores que está morren-
do. Solano Lopez recebe 
a carta de apoio de Tonico.

 
Quarta 03/11
Solano comenta com 

Elisa que surpreenderá 
Dom Pedro. Tonico agri-
de Dolores, e Eudoro se 
desespera. Orientado por 
Tonico, Nino se aproxima 
de Celestina para se infiltrar 
no sarau organizado por 
Luiza. Zayla afirma a Sa-
muel que jamais desistirá 
dele. Eudoro implora para 
que Nélio salve Dolores de 
Tonico. Pedro desconfia da 
presença de Nino no sarau. 
Samuel confronta Pilar, e 

Zayla se enfurece. Lota se 
declara para Quinzinho. 
Embriagado, Nélio agride 
Tonico.

 
Quinta 04/11
Nélio desmaia na frente 

de Tonico. Cândida conclui 
que Zayla e Pilar estão 
escondendo algo. Luísa 
se incomoda com a har-
monia entre Pedro e Tere-
sa. Dois bandidos tentam 
roubar o dinheiro do sarau 
e sequestrar Luísa, mas 
Samuel, Gastão e Augusto 
os impedem. Hilário sugere 
que Quinzinho case com 
Vitória. Luísa presta queixa 
da invasão a Borges e diz 
a Tonico que foi Samuel 
quem a defendeu. Pedro 
alerta Celestina sobre as 
intenções de Nino. Guebo 

comenta com Samuel suas 
desconfianças de Zayla. 

 
Sexta 05/11
Dolores se revolta con-

tra Pilar. Tonico expulsa 
Pilar e Luísa de sua casa. 
Pedro comenta com Gastão 
e Augusto sobre as amea-
ças de Solano Lopez. Isabel 
e Leopoldina afirmam que 
sentirão falta uma da outra 
após seus casamentos. 
Tonico beija Zayla à força, 
e a moça afirma que ama 
Samuel. Luísa confessa 
seu amor por Pedro a Du-
mas. Lupita ameaça contar 
a verdade sobre os imóveis 
de Vitória, caso Quinzinho 
não beije Lota. Dolores 
questiona Pilar sobre Sa-
muel. A mãe de Augusto 
não autoriza seu casamen-

to com Leopoldina. 
Sabado 06/11
Leopoldina se decep-

ciona com a reação de 
Augusto à carta da mãe. 
Tonico confidencia a Nélio 
seu plano de enviar Dolores 
para um convento. Leo-
poldina se perde na mata 
e Augusto se desespera. 
Vitória encontra Lota com 
Quinzinho, disfarçado como 
Frau Elza. Augusto encon-
tra Leopoldina e afirma que 
se casará com a princesa 
mesmo à revelia de sua 
mãe. Quinzinho ameaça 
Hilário e Prisca para que 
não revelem seu disfarce 
a Vitória e Lota. Samuel vê 
quando Zayla tenta sabotar 
sua bebida, e alerta Olu. 
Luísa descobre que Nino é 
um espião de Tonico. 

Produção : TV Globo

Segunda 01/11

Dom pergunta a Mariazinha 
o que Sabine fez contra sua 
família biológica. Antônia 
termina o namoro com Do-
mênico. Mariazinha conta 
a todos que Sabine levou 
Dom para Genebra quan-
do o encontrou na praia. 

Madalena acusa Sabine 
de ter roubado seu filho, e 
ela passa mal. Malagueta é 
levado para o presídio. Ar-
lete incentiva Júlio a ir atrás 
de Antônia. Adriano avisa a 
Dom que Sabine terá que 
colocar um marcapasso 
no coração. Luiza procu-
ra Bebeth para conversar. 
Antônia se surpreende ao 
chegar em casa e ser abor-
dada por Júlio. 
  terça 02/11
Luiza confronta Bebeth e 
questiona até́  quando ela 
fará Eric sofrer. Antônia 
confessa a Júlio que acha 
que não está preparada 
pra abrir mão da carrei-

ra em nome do amor que 
sente por ele. Eric procura 
Bebeth, e os dois se recon-
ciliam. Siqueira pede ajuda 
da Antônia para descobrir 
quem é o informante que 
trabalha na delegacia. Ma-
dalena se nega a visitar Sa-
bine no hospital. Adriano 
avisa que Sabine teve uma 
complicação na cirurgia. 
Quarta 03/11
Na delegacia, Eric conta 
como Maria Pia aceitou 
gerar Bebeth a pedido de 
Mirella. Bebeth discute com 
Isabel e a acusa de ter cau-
sado a briga dos pais antes 
de Mirella sofrer o acidente. 
Siqueira pergunta a Maria 

Pia se foi ela quem provo-
cou o acidente de Mirella. 
Lourenço pede ajuda a 
Douglas para consultar, 
nos arquivos do hotel, se 
Mariazinha e Lígia estavam 
no spa do Carioca Pala-
ce no dia do acidente de 
Mirella. 
Quinta 04/11
Cristóvão conta a Mada-
lena e Dílson que Sabine 
despertou do coma. Sabi-
ne sugere a Dom que pas-
se o Natal com a família 
biológica. Sandra Helena, 
Agnaldo e Júlio visitam Ma-
lagueta no presídio. Aníbal 
recebe uma intimação da 
polícia para depor no caso 

da morte de Mirella. Antô-
nia participa com Nelito da 
festa de Natal da vila e se 
assusta ao ver Aníbal. 
Sexta 05/11
Antônia não confronta 
Aníbal na festa de Natal. 
Lígia se espanta quando 
Maria Pia lhe conta que ge-
rou uma criança para Eric. 
Antônia confessa a Júlio 
que não consegue mais lu-
tar contra o amor que sente 
pelo rapaz. Maria Pia pede 
ao pai que consiga uma 
autorização para que ela 
visite Malagueta na noite 
de Natal. Agnaldo e San-
dra Helena se reconciliam. 
Douglas dá uma bicicleta 

para Gabriel, que confessa 
ao pai que o ama. Aníbal 
depõe na delegacia. 
Sabado 06/11
Sandra Helena estranha 
o fato de Aníbal nunca 
ter mencionado à família 
que foi motorista de Lígia. 
Aníbal garante a Sandra 
Helena que não está en-
volvido na morte de Mirella. 
Sabine recebe alta do hos-
pital. Lígia conversa com 
Athaíde e insinua que foi 
ela quem, por engano, 
provocou o acidente de Mi-
rella. Domênico questiona 
Antônia sobre abandonar 
a carreira para viver com 
um bandido. 

MALHAÇÃO: SONHOS 
Segunda 01/11
Lobão contraria as orienta-
ções que Gael dá para Ka-
rina. João não gosta de ver 
Duca consolar Bianca. Dan-
dara passa mal durante a luta 
de Karina. Karina se machu-
ca, e Gael corre para ajudar 
a filha. Gael se preocupa com 
o desmaio de Dandara. Ka-
rina volta para casa com a 

perna engessada. Wallace 
é expulso da Khan e perde 
seu patrocínio. Gael garante a 
Dandara que não tentará visi-
tar Karina. Gael vai à casa de 
Lobão disfarçado, e Pedro o 
reconhece. Lobão exige uma 
explicação de Luiz. Roberta 
decide promover um concur-
so de música na Aquazen. 
Lobão flagra Gael em sua 
casa. Nando anuncia o con-
curso de música na Ribalta e 
todos ficam animados. Pedro 
comenta com Karina que ou-
viu um celular tocar entre os 
pertences de Lobão. Pedro e 
Karina descobrem que o celu-

lar que estava escondido com 
Lobão era de Nat e contam 
para Duca. Dandara discute 
com Gael. 
Terça 02/11
Gael pede para Bianca ajudá-
-lo a se reconciliar com Dan-
dara. Duca pede para ver o 
celular de Nat. Delma afirma 
a Dandara que se afastará 
de Nando. Pedro aconselha 
João. Bianca vê o vídeo do 
show de João e fica incomo-
dada com a proximidade en-
tre ele e Vicki. Wallace pede 
para voltar a treinar com Gael. 
Lobão descobre que o celu-
lar de Nat está com Duca e 

repreende Karina. 
Quarta 03/11
Lobão retoma o celular de Nat 
com Duca. Lobão guarda o 
celular de Nat em seu armá-
rio secreto. Karina pede que 
Pedro a ajude a descobrir o 
que Lobão esconde em seu 
armário. João despreza Bian-
ca. Nando e Marcelo convi-
dam João para apresentar 
a Batalha Musical na Aqua-
zen. Karina consegue abrir 
o armário de Lobão. Lobão 
descobre que Karina abriu o 
seu armário.
Quinta 04/11
Delma termina seu namoro 

com Nando. Sol discute com 
Pedro. Karina encontra o 
celular de Lobão, mas não 
consegue desbloquear o apa-
relho. Lobão obriga Pedro a 
entrar em seu carro. Mari vê 
Jeff cuidar de Joaquim. Gael 
exige que Bianca lhe consiga 
um novo disfarce. Dandara vê 
Gael sair disfarçado de casa e 
desconfia. Lincoln alerta Mar-
celo que Roberta pensa em 
engravidar. Lobão percebe 
que Gael tenta se aproximar 
de Karina.
Sexta 05/11
Lobão expulsa Gael de sua 
casa e Karina garante que 

provará que não é filha do 
vilão. Dandara pede que Gael 
se afaste de Karina por um 
tempo. Sol e Pedro discutem. 
João apresenta a Batalha 
Musical. Delma chega para 
assistir à apresentação de 
Pedro. Sol decide mudar a 
música combinada e Pedro 
se irrita, mas a Galera da Ri-
balta faz sucesso. João pede 
que Vicki se afaste por cau-
sa de Bianca. Roberta tenta 
se entender com Delma. Sol 
e Pedro brigam e a menina 
ameaça sair da banda. Bianca 
propõe namoro a João.
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Aponte a 
câmera do
celular e 
abra sua
conta.

Escolha o Sicredi, 
onde o dinheiro rende um mundo melhor.

Existe alternativa.

Existe o consumo consciente.
Existe o desenvolvimento sustentável.
Existe a cooperação.

SAC - 0800 724 7220     Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

O Sicredi é a alternativa para você, 
sua empresa ou seu agronegócio. 
Aliamos as suas necessidades 
financeiras com a economia local, 
a educação e o desenvolvimento 
das regiões em que atuamos. 
É com esses valores que queremos 
construir uma sociedade mais 
próspera. Que valores tem o seu 
dinheiro?

(11) 4693-1085
R. Francisco Freire, 25, Guararema/SP

Fundo Social de Guararema promove 
bate papo sobre dignidade menstrual
Encontro ocorre em paralelo à Campanha Fluxo do Bem de arrecadação de absorventes íntimos e coletores menstruais
O Fundo Social de Soli-
dariedade de Guararema 
realiza no próximo dia 5 
um bate papo sobre dig-
nidade menstrual. No 
encontro serão tratados 
temas como o uso do 
coletor menstrual, alter-
nativas sustentáveis para 
o fluxo menstrual, dicas 
para cólicas menstruais, 
entre outros assuntos re-
lacionados ao tema. 
O bate papo ocorre simul-
taneamente à Campanha 
Fluxo do Bem, que visa 
arrecadar absorventes 
íntimos e coletores mens-
truais para mulheres em 
situação de vulnerabi-
lidade socioeconômica 
de Guararema. 
“Este encontro que va-

mos promover vai tratar 
de temas muito perti-
nentes relacionados à 
menstruação e aos cui-
dados íntimos durante 
este período”, informa 
a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
Carmen Rosana. “Nos-
so bate papo vai abordar 
tabus que normalmente 
não são discutidos e aju-
dar as mulheres com di-
cas e muita informação”, 
completa. 
O bate papo tem dura-
ção aproximada de 1h30 
e ocorre às 14 horas de 
5 de novembro. As ins-
crições podem ser feitas 
por telefone (4693-1286) 
ou presencialmente, na 
sede do Fundo Social de 

Guararema, na rua Dona 
Laurinda, 193, no Centro. 
No evento haverá o sor-
teio de um coletor mens-
trual. Será solicitado a 
comprovação de vacina 
da Covid-19 (carteirinha 
de vacinação), com pelo 
menos a primeira dose 
do imunizante.
A ação conta com o 
apoio da ONG Espaço 
Urbano e do Recicla Ci-
dade.
A  Campanha Fluxo 
do Bem foi lançada 
pelo Fundo Social com 
o objetivo de arrecadar 
absorventes íntimos e 
coletores menstruais 
para mulheres em situ-
ação de vulnerabilidade 
socioeconômica.

As doações podem ser 
feitas de segunda a sex-
ta-feira das 8 às 17 horas 
na sede do Fundo Social 
de Solidariedade.

Além de arrecadar os 
itens, o objetivo da cam-
panha Fluxo do Bem é 
conscientizar a popula-
ção sobre a realidade de 

mulheres que, por ques-
tões socioeconômicas, 
não têm acesso aos itens 
de higiene feminina.
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Crea-SP realiza força-tarefa em Guararema e região
Objetivo é fiscalizar o exercício profissional em sete municípios

No dia 25 de outubro, o Conse-
lho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de São 
Paulo (Crea-SP) deu início a uma 
força-tarefa de fiscalização do 
exercício profissional em Guara-
rema, Mogi das Cruzes, Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Salesópolis e 
Suzano.

Até 05 de novembro, está previs-
ta a realização de 700 diligências 
em serviços e obras de Enge-
nharia, Agronomia e Geociências 
nos sete municípios. A ação terá 
como foco obras irregulares, in-
dústrias, empresas, empreendi-
mentos em funcionamento, pro-
dutores rurais, Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros (AVCB) 
e demandas das Comissões Au-
xiliares de Fiscalização (CAFs). 

Participam da operação, nove 
agentes fiscais do Crea-SP.
Com caráter orientativo e pre-
ventivo, a ação tem como ob-
jetivo garantir a presença de 
profissionais habilitados à frente 
das atividades abrangidas pelo 
Conselho.

De 2015 a 2020, as fiscaliza-
ções do Crea-SP aumentaram 
cerca de 300%. O crescimento 
se deve ao uso das tecnologias 
para apoio aos trabalhos, com 
pesquisas e apurações remo-
tas, antes dos agentes irem a 
campo. E, também, à adoção do 
modelo das forças-tarefas em 
todo o Estado. Em setembro de 
2021, a autarquia bateu 189 mil 
demandas, tornando-se o ano 
em que o Conselho mais realizou 
operações na história.

O Crea-SP é responsável por 
fiscalizar o exercício profissio-
nal, para garantir a presença do 
responsável técnico habilitado e 
registrado à frente das atividades 
abrangidas pelas Engenharias, 
Agronomia e Geociências. E 
desta forma, contribuir com a 
segurança da sociedade e dos 
próprios profissionais.
Sobre o Crea-SP - Instalada 
há 87 anos, a autarquia federal 
é responsável pela fiscalização, 
controle, orientação e aprimo-
ramento do exercício e das ati-
vidades profissionais nas áreas 
da Engenharia, Agronomia e 
Geociências. O Crea-SP está 
presente nos 645 municípios do 
Estado, conta com cerca de 350 
mil profissionais registrados e 75 
mil empresas registradas.
Fonte: Crea-SP

Querida Dani recebe Moção de Aplausos 
da Câmara Municipal de Guararema
Daniele Cristine de Souza 
Oliveira esteve, no último dia 
27 de outubro, na Câmara 
Municipal de Guararema para 
receber a Moção de Aplau-
sos em reconhecimento à sua 
trajetória de fé e superação, 
pelo seu importante trabalho 
como missionária e pelo lan-
çamento do livro “Querida 
Dani” que está concorrendo 
como melhor livro não fictício 
da Editora Coerência. 
A Moção de Aplausos nº 
05/2021, de autoria da Ve-
readora Vanessa Martins foi 
apresentada em Sessão Ordi-
nária e aprovada por unanimi-
dade de votos. A jovem mis-
sionária guararemense tem 
desenvolvido um importante 

trabalho em suas mídias so-
ciais que atinge, atualmente, 
mais de 600 mil seguidores 
por todo o Brasil. 
Daniele teve uma infância e 
uma adolescência conturba-
das, enfrentou a depressão 
até ser acolhida por uma co-
munidade evangélica e, em 
2012, quando se converteu 
ao Cristianismo. 
Sua história de superação 
resultou em um livro que 
conta sobre a sua vida, suas 
experiências, seus traumas e 
tudo pelo que passou até se 
entregar a Deus, encontrando 
o seu caminho. O objetivo do 
livro é ajudar outras pessoas 
a superarem seus vícios e 
medos e a encontrarem em 

Deus, a Salvação. 
Ainda em seu livro Daniele 
fala sobre a importância da 
Estação Literária “Professora 
Mara de Lourdes Évora Ca-
margo” em sua vida, pois foi 
ali que tudo começou, quando 
ela ficava no local acessando 
a internet para desenvolver 
seus conteúdos no seu canal 
do Youtube. 
Assim, em 2021, o livro ”Que-
rida Dani” foi lançado pela 
Editora Coerência e se tor-
nou um sucesso, onde ela fala 
sobre fé e empatia, e como os 
dons sobrenaturais de Cristo 
a guiaram por suas transfor-
mações, relatando como uma 
vida nada fácil contribuiu para 
a evolução espiritual de uma 
mulher forte e determinada. 
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