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Clube de 
Campo fecha 
parceria com 
NBA School

Poá pode 
perder título 
de Estância 
Turística

Guararemenses 
na Avenida 
Paulista

RECURSOS

08

06

De 65 interações, 
88% defenderam a 
obrigatoriedade da vacina, 
contra 12%.

A suspensão total 
das medidas do Plano São 
Paulo resultou em um 
aumento nas vendas 
em agosto. 

População 
opina sobre 
obrigatoriedade 
da vacina 

Vendas crescem 
em julho e agosto, 
informa ACMC

‘Setembro Amarelo’ 
ganha ações em 
toda a região

PASSAPORTE

MOGI

PELA VIDA
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DIVULGAÇÃO

Dupla lança 
música 

MARCOS E BUENO 10

Dia 16, em todas as 
plataformas digitais.

Youtuber de 
Guararema 
estreia em série 
“Exterminadores 
do Além”  
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Ofertas de emprego 
cresceram 70% desde o 
início de julho, dizem 
especialistas da região

ALTO TIETÊ

VACINÔMETRO
GUARAREMA
MOGI DAS CRUZES

86,29%30.136 habitantes 1º DOSE OU ÚNICA 26.004
1º DOSE OU ÚNICA 324.961450.785 habitantes 72,09%

Mercado de trabalho. Oportunidades vêm crescendo desde julho 
e tendência é aumentar; setores que abriram mais vagas foram industrial 
e operacional. 08

DIVULGAÇÃO

Vagas. Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico no Serviço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT) de Guararema registrou aumento de postos de trabalho

Procon de Suzano ganha 
nova viatura para auxiliar 
na fi scalização

Mais de 70% dos 
brasileiros demonstraram 
insatisfação com marcas

CONSUMIDOR  COMPRAS03 11
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XANTELASMA
O NOME É DIFÍCIL, A SOLUÇÃO FÁCIL

AGENDE SEU TRATAMENTO DE
JATO DE PLASMA

esde que a vacinação avan-
çou no Estado de São Paulo, 
muito se tem discutido sobre 
a obrigatoriedade da imuni-

zação. No início de setembro, a ca-
pital paulista anunciou o chamado 
‘‘passaporte da vacina’’, que passou 
a ser exigido em eventos de grande 
porte como feiras, shows, congressos 
e jogos com público superior a 500 
pessoas.

Não demorou muito para que outras ci-
dades da região adotassem a medida. Suza-
no, por exemplo, aderiu à ação com o intuito 
de, segundo a administração municipal, dar 
maior segurança à população, além de esti-
mular a imunização de quem ainda não to-
mou a vacina da Covid-19.

Já em Mogi das Cruzes, o prefeito Caio 
Cunha disse que, embora já tenha sido ado-
tada por outras prefeituras, essa é uma me-
dida delicada e ainda está sendo estudada. 
“Tudo o que é obrigatório acaba sendo mui-
to pesado, ditatorial. A gente quer fazer mais 
na base da consciência e também ter alguns 
benefícios em relação a isso”, a� rmou, dando 
exemplos de empresas que oferecem pro-
moções a vacinados, em vez de obrigá-los a 
se imunizar.

Com o objetivo de entender o posicio-
namento da população sobre a medida, O 
Novo realizou uma enquete nas redes so-
ciais, questionando se os leitores eram a fa-
vor ou contra a medida. No total, foram 65 
interações, sendo que 88% dos votantes de-
fendiam a vacinação obrigatória contra 12% 
que se colocaram contra.

Para a jornalista Jana Ozorio, que mora 
em Milão, obrigar a vacinação não é a me-
lhor opção. “Ninguém pode obrigar uma 
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População se 
posiciona sobre a 
obrigatoriedade 
da vacinação 

Opiniões. Enquanto uns acreditam 
que exigir a imunização não é correto, 
outros defendem que essa é a melhor 
maneira de conscientizar e promover 
a segurança

D

Comprovante. Cidades como São Paulo e Suzano já aderiram ao passaporte de vacinação

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

pessoa a fazer algo que não 
queira. Aqui na Itália, por exem-
plo, há pessoas, como médi-
cos e até estudantes, que não 
querem se vacinar. Obrigar é 
pior”, analisou ela. A jornalista 
contou, ainda, que, no país, as 
pessoas que recusam a imu-
nização não recebem o “green 
pass”, uma espécie de passapor-

te e, sem ele, não é possível ter 
acesso a museus, parques, aca-
demias, restaurantes etc.

Já a leitora do O Novo, Aga-
ta Ribeiro, acredita que exigir a 
imunização é de extrema im-
portância: “Sou a favor, para que 
haja uma forte conscientização 
da população em prol do cole-
tivo. Acredito que, assim como 
para outras vacinas, temos que 
estar com a caderneta de vaci-
nação em ordem para o bem 
coletivo, pois a vacina contra a 
Covid não é diferente”, concluiu.

Levantamento: 
88% dos votantes 
defendiam 
a vacinação 
obrigatória, 
enquanto 12% 
eram contra

Vacinação 
Mogi das Cruzes já vacinou 

324.961 munícipes com pri-
meiras doses ou doses únicas. 
Nesta semana, a cidade deu 
início à imunização de idosos 
com a terceira dose da vacina. 
Até a noite de sexta-feira, sete 
pessoas receberam a dose de 
reforço na cidade.

Em Guararema, foram apli-
cadas 26.004 doses de vacina, 
entre primeiras e únicas doses. 
O município também aplicou 59 
doses de reforço. A cidade dará 
continuidade na campanha 
de imunização e, neste sábado 
(11), realiza a 5ª edição do Dia D 
da Vacinação Contra a Covid-19.

Escaneie ou acesse 
onovo.com.br/cidades

IMAGEM DA SEMANA

Radares em Mogi das Cruzes

Cidade. Radar na Perimetral na altura de Brás Cubas está virado para o lado 
contrário da pista, assim como outros que estão cobertos com sacos.
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DIVULGAÇÃO/SECOP SUZANO

Flexibilização já 
refl ete nas vendas em 
Mogi, diz ACMC 
Plano. Capacidade de ocupação nos estabelecimentos 
passou de 60% para 80% em agosto

A suspensão total das me-
didas de restrição do Plano 
São Paulo contra a Covid-19 
resultou em um aumento 
no percentual de vendas no 
mês de agosto em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado e na criação de expec-
tativas para o setor comercial 
no � nal deste ano. Segundo 
a Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), 
o Dia dos Pais acompanhou 
os bons resultados de outras 
datas comemorativas e regis-
trou um crescimento de 30% 
em relação ao mês de julho.
O anúncio em julho feito pelo 
governador João Doria de 
que o horário do comércio 
seria ampliado até a meia-
-noite a partir de 1º de agosto, 
com previsão de que, no dia 
17 do mesmo mês, todas as 
restrições de horário e ocu-
pação seriam encerradas, 
resultou num aumento nas 
vendas em todo o Estado de 
São Paulo.
Segundo uma pesquisa da 
Associação Comercial de 
São Paulo, houve uma alta de 
17,9% nas vendas em agosto 

em relação a julho, dado tam-
bém ligado ao � m das restri-
ções da quarentena no Esta-
do. De acordo com a ACMC, 
essa informação serve de 
parâmetro para Mogi das 
Cruzes, que teve um cresci-
mento gradativo nas vendas 
no varejo.
A expectativa é de que o co-
mércio siga em crescimento 
nos próximos meses. Com o 
� m da Semana da Indepen-
dência do Brasil, os consu-
midores serão atraídos pelas 
promoções, liquidações e 
descontos da Black Friday 
brasileira. A próxima data co-
memorativa no calendário é 
o Dia das Crianças (12 de ou-
tubro), que tem expectativa 
de dar bons índices de ven-
das e que, segundo a ACMC, 
deve abrir caminho para con-
tratações temporárias para as 
festas de � m de ano.

Retomada. 
Comércio 
da cidade 
ganhou 
fôlego com 
o fim 
das restrições

Procon de Suzano ganha 
viatura para fi scalização

Veículo. Útil às ações de orientação e atendimento 
ao consumidor

O Procon de Suzano recebeu 
na quarta-feira (08) uma nova 
viatura que deverá auxiliar 
nos trabalhos de � scalização e 
nas atividades de orientação e 
atendimento ao consumidor. 
A entrega partiu da Fundação 
Procon. A cerimônia foi presti-
giada pela diretora do Procon 
Suzano, Daniela Itice, contando 
ainda com a presença do vice-
-governador Rodrigo Garcia, do 
secretário da Justiça e Cidada-
nia, Fernando José da Costa, e 
do diretor executivo do Procon-
-SP, Fernando Capez.
De acordo com a responsável 
pelo órgão municipal, o veícu-
lo vem para somar no trabalho 
desempenhado em Suzano. “O 
Procon executa tarefas dinâmi-
cas que requerem mobilidade 
pela cidade. Entre as principais 
ações estão a � scalização dos 
comércios e as atividades de 
orientação e atendimento ao 
consumidor, que, muitas vezes, 
se dão por meio de palestras 
em associações, escolas e ou-
tras instituições. Com a viatura, 
será possível ampliar o trabalho 
e levar a informação adiante, al-
cançando cada vez mais novos 
públicos”, detalhou.
Além de Suzano, outros 114 
municípios paulistas que rea-
lizam � scalização foram con-

templados com a iniciativa. 
O recurso para a compra dos 
veículos, no valor total de R$ 
6,2 milhões, foi garantido por 
emenda parlamentar do de-
putado federal Celso Russo-
manno, que teve como � nali-
dade fortalecer a estrutura dos 
Procons Municipais do Estado 
de São Paulo. A execução da 
emenda parlamentar deu-se 
por Termo de Convênio � rma-
do entre Procon-SP e Secretaria 
Nacional de Defesa do Consu-
midor (SENACON), vinculada 
ao Ministério da Justiça.
“Estamos aqui por uma impor-
tante parceria entre os poderes 
Executivo e Legislativo, com a 
entrega de 115 viaturas para 
os Procons. Além de um ser-
viço digitalizado, agora temos 
a presença das viaturas, a de-
monstração para a população 
da defesa do consumidor”, re-
forçou o secretário de Justiça 
e Cidadania, Fernando José da 
Costa, durante o evento sedia-
do no Memorial da América 
Latina e que contou ainda com 
a presença de Russomanno e 
do deputado estadual André 
do Prado.
Por � m, a diretora do Procon 
Suzano destacou a importância 
da atividade: “Aos poucos, reto-
mamos atividades presenciais, 
diante do avanço da vacinação 
contra a Covid-19”.

» Vacina. A Prefeitura 
de Guararema, através 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, realizará neste 
sábado (11) outra edição 
do Dia D da Vacinação 
Contra a Covid 19. O foco 
é a aplicação da segunda 
dose. No estacionamento 
do Pau D’Alho, será 
aplicada a dose de reforço 
para pessoas de 50 a 59 
anos e, na Central de 
Vacinação do Coronavírus, 
serão vacinadas as pessoas 
de 18 a 24 anos.

» Infraestrutura. A 
Prefeitura de Suzano, 
segundo o balanço do 
setor, realizou mais de 1,1 
mil reparos na iluminação 
pública em 150 bairros, 
contemplando todas as 
regiões do município. As 
solicitações da população 
são recebidas pelo 
aplicativo “Ilumina Suzano”, 
cumprindo a demanda em 
até 72 horas.

» Gordofobia. A 
professora e doutora em 
Comunicação da UMC, 
Agnes Arruda, escreveu 
um livro sobre a luta contra 
a Gordofobia, uma pauta 
social muito discutida 
na atualidade e fala dos 
preconceitos e barreiras 
impostos às pessoas 
gordas. O livro “O peso 
da mídia” traz narrativas 
pessoais e midiáticas, 
fazendo a relação entre as 
histórias de pessoas com o 
que acontece na vida real.
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a preço do etanol comum
Somente no Reina o Sol,

TEMOS ETANOL 
ADITIVADO

Tel:. (11) 4695-1729 / 4695-1730
Av. Antonio Teixeira Muniz, 1810 - Ipiranga

Tel:. (11) 4693-2090 / 4693-2091
Rua Dr. Adhemar de Barros, 662 - Itapema

Tel:. (11) 4693-1132 / 4693-3071
Rua Marcondes Flores, 500 - Centro

Fabrício Melo
fabricio@onovo.com.br
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Loja 1: Rua Capitão Alberto A. Weissohn, 131 - Centro - Guararema-SP Tel: 011 4693-3434 

Loja 2: Rua Maria José Ramos Leite , 89 - Bairro Nogueira - Guararema-SP Tel: 011 4693-1925

Loja 3: Av. Adhemar de Barros, 441 - Itapema - Guararema-SP Tel: 011 4693-2033
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Monteiro Supermercados

@supermercadosmonteiro

NO CLUBE DE DESCONTOS MONTEIRO VOCÊ TEM ACESSO A OFERTAS EXCLUSIVAS 

OFERTAS VÁLIDA DO DIA 11 À 17/09/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

Cerveja Imperio
Gold Long Neck
210ml

3,39
Unid. DESCONTOS 

CLUBE 
DE

6,55
unid.

7,20

Refri. Coca-Cola
Zero 2L

Suco Maguary
Uva 1,5L

Tulipa Seara da Granja
congelada 1kg

Água Tônica 
Antarctica 
350ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

25,50
unid.

27,98

Azeite Andorinha
Extra Virgem
Seleção 500ml

Mostarda Quero
190g

Sustagen Kids
Lata 380g

SBP Citronela
450ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,59
unid.

2,85

Cerveja Imperio
350ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,45
unid.

2,98

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,90
unid.

11,40

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

19,90
Kg

25,90

Linguiça Calabresa
Perdigão

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

19,70
unid.

24,80

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

33,50
unid.

42,90

Costela Seara 
Barbecue 1kg

5,98
Unid.

Refri. Coca-Cola
600ml

3,65
Unid.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,79
unid.

3,95

Açúcar Refinado
União 1kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,79
unid.

3,35

Farinha de Trigo
Primor 1kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,09
unid.

3,35

Adoçante Zero-Cal
100ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,98
unid.

5,20

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

21,70
unid.

24,20

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

7,29
unid.

8,45

Doce de leite
Aviação 400g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,98
unid.

6,59

Sabão em Pó
Surf 800g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,49
unid.

11,90

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

15,70
Unid.

17,20

Panettone Panco
400g Chocolate

e Frutas

Biscoito Panco
Deliciosos 500g

Pão Integral
Panco 500g

Bisnaguinha
Panco 300g

Pão de Forma
Panco 500g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,20
Unid.

5,99

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,50
Unid.

6,35

Macarrão Instantâneo
Renata
85g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,05
unid.

1,19

OFERTAS VÁLIDA PARA OS DIAS 11 E 12/09/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

Coxão Mole
Bife ou Peça

Linguiça 
Toscana
Sadia

6,99
Unid. 

34,50
kg

Contra Filé Montana
Porcionado

38,50
kg

18,98
kg

Óleo Soja Cocamar
 900ml

Barriga Suína

17,98
kg

DESCONTOS 
CLUBE DE

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,85
Unid.

5,50

OFERTAS VÁLIDA DO DIA 11 À 17/09/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,39
Unid.

7,30

Margarina Becel 500g
Sabor Manteiga
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Fundo Social de Mogi arrecada 
recicláveis para a campanha Ciclos

O Fundo Social de Solidarieda-
de de Mogi das Cruzes recebeu, 
na manhã desta sexta-feira (10), 
a primeira doação da equipe da 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura para a campanha Ciclos, 
que arrecada materiais reciclá-
veis e objetiva a conscientiza-
ção e a educação ambiental.
Na entrega, as duas partes rea-
� rmaram a parceria, por meio 
da qual as doações por parte da 
comunidade podem ser levadas 
às feiras noturnas e também 
ao Varejão, aos domingos. Nas 
quintas-feiras, a feira noturna 
acontece na rua Braz Cubas, 
470, sede da Secretaria do Ver-
de e Meio Ambiente e, nas sex-
tas-feiras, o local é o Mercado 
do Produtor.

A equipe da Agricultura doou 
todos os tipos de itens que agora a 

Doação. Lacres 
e embalagens 
são aceitos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

campanha abraça – tampas plás-
ticas, lacres de alumínio e emba-
lagens cartonadas (Tetra Pak). As 
tampinhas continuarão sendo 100% 

Campanha visa à 
conscientização e à 
educação ambiental

revertidas em ração para protetores 
de cães e gatos da cidade. Já os lacres 
e as embalagens serão entregues di-
retamente para instituições e proje-
tos sociais e servirão a eles como fer-
ramenta para a geração de recursos.

As arrecadações também po-
dem ser entregues na sede do Fun-
do Social de Mogi das Cruzes ou em 
outros pontos de coleta. Para mais 
informações a respeito, o telefone de 
contato é o 4798-5143.

“Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei 
sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus 
me dirá e que resposta eu terei à minha queixa.” 
(HABACUQUE 2:1)

A tarefa da sentinela na torre de vigia é manter os 
olhos � tos no que acontece no panorama à frente 
da luta, para notar os mais leves movimentos do 
inimigo. O objetivo é encontrar respostas imediatas 
a essas movimentações desconhecidas.

Muitas vezes falhamos porque percebemos as 
movimentações leves e sutis do inimigo, mas não 
tomamos nenhuma posição, não informamos, não 
falamos para ninguém. Ficamos esperando para ver 
o que acontece e normalmente o que acontece nos 
atinge profundamente.

Em relação à nossa comunicação com Deus não 
é muito diferente.  Precisamos vigiar e tomarmos 
posições de acordo com aquilo que estamos vendo 
à nossa volta. 

Se buscarmos ao Deus vivo em oração devemos 
ter a certeza da Sua resposta. Devemos aguardar a 
resposta com a certeza de que ela virá.   Também 
não podemos desenhar a resposta de Deus ao nosso 
pedido.   Por muitas vezes, � camos aguardando uma 
resposta do nosso jeito, de acordo com os nossos 
pensamentos e vontades.  

Você tem vigiado e visto os movimentos do inimigo 
na sua nação, na sua casa, na sua família e na sua 
vida por esses dias? Tem comunicado a Deus o que 
tem visto?

“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação”. 
(Mateus 26:41) A Palavra do Senhor Jesus é clara 
para nós, que somos cristãos. Vigiai, vigiai, vigiai! 
Depois orai. Depois de ter vigiado e visto, comunica 
a Deus.

Deus certamente responderá às nossas orações. 
Mas não � que inquieto com o tempo da resposta do 
Senhor. Deus responderá à Sua maneira.

Por exemplo, você pode estar esperando uma res-
posta de Deus enquanto lê as Sagradas Escrituras. E 
essa resposta de Deus pode vir por uma pessoa que 
nem é uma cristã fervorosa. Deus usa pessoas para 
falar com os seus.

Estamos passando por momentos cruciais em torno 
do mundo. Precisamos vigiar, ver e tomarmos posi-
ções espirituais com jejuns e orações. Comunicar ao 
Senhor o que você está vendo, pedir providências 
a respeito. Não sejamos omissos às sutilezas do 
maligno. Vamos clamar ao Senhor. Pedir socorro do 
céu! Amém!

Daniel Ruziska

Vigiarei para ver

daniel@agapecorretora.com.br

Segurança do 
trabalho em 
Guararema

INAUGURAÇÃO

Nos próximos dias, a cidade de 
Guararema receberá uma clí-
nica especializada em medici-
na e segurança do trabalho. A 
nova empresa é uma unidade 
da C-TAP Consultoria, compa-
nhia que atende todo o Brasil, 
com � liais em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Minas Gerais e 
Distrito Federal.

A empresa estará sob o co-
mando do jornalista, secretário 
administrativo do Condemat e ex-
-prefeito de Guararema, Adriano 
Leite, e sua esposa e atual presi-
dente da APAE Guararema, Va-
nessa Noronha.

por Redação
redacao@onovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Ciclos. Tampinhas doadas serão 100% revertidas em ração para protetores de cães e gatos da cidade

Empresa. Ainda não data específica para a inauguração da unidade, 
mas possivelmente, acontecerá nos próximos dias

“A população pode esperar 
serviço de qualidade, preços com-
petitivos e acessíveis, uma gama 
de serviços completos na área de 
saúde ocupacional, um atendi-
mento humanizado, um ambiente 
agradável e uma estrutura ade-
quada para receber os clientes”, 
contou Leite.

Um dos diferenciais da empre-
sa é o “E-Social”, um sistema da 
Receita Federal que valida infor-
mações e emite números de pro-

tocolos, o que, de acordo com o 
jornalista, oferece mais segurança 
ao cliente e à própria unidade.

A instituição realizará asses-
soria jurídica e consultoria em 
medicina e segurança do traba-
lho. Serviços como laudos de 
insalubridade, periculosidade e 
ergonômico, exames de aptidão 
com equipamentos calibrados 
e equipe multidisciplinar com 
especialistas serão oferecidos 
pela empresa.

Cidades

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br
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Guararemenses na Avenida 
Paulista no 7 de setembro

Fotos: Divulgação

No dia 7 de setembro, Dia da Independência 
do Brasil, muitos guararemenses foram 
até a Avenida Paulista, na Capital, dar sua 
contribuição de patriotismo e otimismo! 
Em Guararema, também teve carreata 
verde-amarela, que circulou pelas áreas 
centrais da cidade.

LOCAÇÃO EM
GUARAREMA

CRECI 031.503-J

ESPAÇO COMERCIAL 
NO CENTRO

SALÃO COMERCIAL

NO CENTRO

imoveisresolve.com.br

imoveisresolve.guararema

(11) 99954-5424
(11) 99954-3099

(11) 4695-2000

R$1.700,00

R$3.500,00

+ IPTU

160 m², incluindo banheiros, área de serviço, mezanino com copa
e 1 vaga de garagem. Localização excelente, ao lado da Lotérica.

160M²

160 M², em ótima localização.

160M²

Ines e seu esposo Vando 
Hoff mann viveram esse momento 
de patriotismo!

Marcelo e sua esposa Ana Paula 
também marcaram presença

O guararemense Adenilson 
Guerardi na celebração em SP

A fotógrafa Fernanda Murawjew 
e o fi lho Luiz Gustavo celebraram 
esse 7 de setembro na Av. Paulista

O casal Dorival e Samira Calux na 
comemoração na Av. Paulista

Os patriotas Hélio e Sheila Tosta 
marcaram presença também!

Valter Sichi e sua esposa Ana 
Paula presenciaram esse momento 

Andréia Monteiro  em momento 
de oração em meio à multidão
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‘Setembro Amarelo’ 
ganha ações na região
Valorização da vida. O foco é a conscientização e a orientação da população

Setembro Amarelo. Várias iniciativas marcam o mês da Valorização 
da Vida

Letícia: Psicóloga

Várias ações programa-
das para este mês fazem 
alusão à campanha “Se-
tembro Amarelo”, que 
foi criada em 2015 como 
uma iniciativa do Conse-
lho Federal de Medicina 
(CFM) e da Associação 
Brasileira de Psiquia-
tria, que busca conscien-
tizar sobre a valorização 
da vida e a prevenção 
ao suicídio.

Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde, o 
suicídio é uma das maio-
res causas de morte no 
mundo, sendo responsável 
por 1 a cada 100 mortes e 
é a quarta maior causa de 
mortes entre jovens de 15 
a 29 anos. Por isso, é neces-
sário um constante acom-
panhamento e orientação à 
população, para que novos 
casos sejam evitados e de-
vidamente atendidos.

O dia 10 desse mês 
é lembrado como o Dia 
Mundial de Prevenção ao 
Suicídio, organizado pela 
Associação Internacional 
para Prevenção ao Sui-
cídio (IASP) e reforçado 
pela OMS. Em 2021, a data 
traz a mensagem “criar es-
perança através da ação,” 
que reforça a necessidade 
de iniciativas coletivas em 
prol da valorização da vida.

Ações
Na Câmara Munici-

pal de Mogi das Cruzes, 
o Projeto de Lei 81/2021, 
de autoria do vereador 

Fabrício Melo
fabricio@onovo.com.br pastor Osvaldo Anto-

nio da Silva, apresenta 
a “Semana de Com-
bate à Autoviolência” 
como parte das ações 
de conscientização do 
‘‘Setembro Amarelo’’.
Já a prefeitura realiza, 
neste sábado (11), o 
“Saúde no Parque”, com 
ações focadas na saú-
de mental e qualida-
de de vida em tempos 
de pandemia.

Em Suzano, teve iní-
cio sexta-feira passada 
(3) a mostra cultural ‘O 
Vazio’, que � cará dispo-
nível para visitação vir-
tual até o dia 26 e conta 
com a curadoria da ar-
quiteta Samara Pavlova 
e reuniu 21 artistas. A 
mostra busca promo-
ver a desconstrução do 
sentimento de vazio.
Em Guararema, a cam-
panha ‘Varal Solidário’ é 
uma iniciativa da Prefei-
tura, por meio da Secre-
taria Municipal de Saú-
de. Na ação, funcionários 
e pacientes das unidades 
de Saúde, assim como a 
população em geral, dei-
xam e recebem mensa-
gens de apoio e conforto. 
Por meio de cordas com 
papéis amarelos que fo-
ram instaladas nas uni-
dades, as pessoas podem 
compartilhar os recados 
e, assim, criar uma rede 
de solidariedade.

Segundo a psicóloga 
Letícia Alves do Santos, 
ter a quem recorrer é 
essencial na prevenção 
de novos casos. “Contar 

com uma rede de apoio 
familiar, amigos de con-
� ança e pro� ssionais 
da saúde mental são 
indispensáveis, espe-
cialmente psicólogos e 
psiquiatras,” comenta. 
“Sozinho é difícil lidar 
com qualquer questão 
relacionada à saúde 
mental,” acrescenta a 
psicóloga Letícia: “Re-
comenda-se sempre a 
busca por um pro� ssio-
nal capacitado e amigos 
ou familiares para su-
porte e apoio”.

Ela destaca, ainda, a 
importância do Centro 
de Valorização à Vida 
(CVV). O CVV é um ser-
viço gratuito, 24h, que 
conta com pro� ssionais 
capacitados para auxi-
liar e orientar pessoas 
com ideação suicida 
em um ambiente segu-
ro, acolhedor e sigiloso. 
Para acessar o serviço, 
basta discar 188 ou visi-
tar o site www.cvv.org.br.

AS SESSÕES DA CÂMARA ESTÃO 
NOVAMENTE ABERTAS AO PÚBLICO.

A Câmara sabe da importância que 
tem a presença do cidadão de Mogi 
em suas sessões ordinárias.
Afi nal, é através dela que a 
população tem contato direto com 
o trabalho dos vereadores. E fi ca 
por dentro dos rumos que serão 
tomados para a cidade.
Por isso, a Câmara está retomando 
as sessões com a participação 
de 50% do público no plenário, 
seguindo todas as normas de 
segurança contra o Coronavírus: 
uso obrigatório de máscaras, 
distanciamento entre cadeiras e 
uso de álcool gel.

Tudo para que você assista às 
sessões de forma segura.
Então, está feito o convite: você 
tem um encontro marcado com 
a cidadania, todas as terças 
e quartas-feiras: Pequeno 
Expediente às 14h e Sessão 
Ordinária às 15h.
Acompanhe as sessões também 
pela TV Câmara na sua TV ou 
celular, pela internet.
� camarademogi
� camaramogidascruzes
� Canal 3.2 UHF
� www.cmmc.com.br

ESPAÇO 
RESERVADO 

PARA A 
CIDADANIA.

ESPAÇO 
RESERVADO 

PARA A 
CIDADANIA.

Cidades
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Vagas de emprego estão 
em alta na região
Mercado. Oportunidades vêm crescendo desde julho e tendência é 
aumentar; setores que abriram mais vagas foram industrial e operacional 

Balanço. Aumento no número de ofertas de emprego é muito 
importante para a retomada da economia, depois da crise provocada 
pela pandemia

As vagas de emprego 
nas cidades do Alto Tie-
tê apresentaram um 
aumento nos últimos 
meses, contando com 
centenas de ofertas e com 
foco em diversos setores, 
com vagas que variam 
nos requisitos técnicos e 
graus de escolaridade.

De acordo com Ivone 
Mello, psicóloga e consul-
tora de carreiras na Agên-
cia NIC Recursos Huma-
nos, que atua no Alto Tietê, 
houve um aumento de 70% 
no número de ofertas de 
emprego, um crescimento 
que vem sendo acompa-
nhado desde o início de 

Fabrício Melo
fabricio@onovo.com.br

julho. Ainda, segundo 
ela, os setores que mais 
abriram oportunida-
des foram o industrial e 
o operacional.

Com aumento no 
número de ofertas, no-
vas oportunidades, que 
variam em graus de es-
colaridade e tempo de 
experiência requeridos, 
foram registradas pela 
Secretaria de Empre-
go e Desenvolvimento 
Econômico no Servi-
ço de Atendimento ao 
Trabalhador (SAT) de 
Guararema. Em Mogi 
das Cruzes, mais de 300 
vagas estão registradas 
na plataforma Mogi Co-
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Reunião. Prefeita Marcia Bin se reuniu com vereadores para 
impedir a perda do título 

A prefeita de Poá, Marcia Bin de 
Sousa, se reuniu na tarde de quin-
ta-feira (09) com vereadores da 
cidade para apresentar os motivos 
que colocaram o município sob o 
risco iminente de perder o título 
de Estância Turística. Os vereado-
res tiveram acesso às informações, 
bem como a ordem cronológica 
que teve início em 2015 com o iní-
cio do processo de ranqueamento 
das estâncias, feito pelo Governo 
do Estado, e término no dia 04 
de outubro de 2020, quando foi 
encerrado o período de cadastra-
mento junto à plataforma digital 
do Estado. O objetivo é unir forças 
para evitar esta perda considerada 
desastrosa para a cidade.

Acompanhada de alguns secre-
tários, a prefeita conversou com os 
vereadores sobre as falhas das ges-
tões passadas que podem levar a ci-
dade a perder investimentos anuais 
em torno de R$ 4,5 milhões, além 
dos R$ 140 milhões em Imposto So-
bre Serviço (ISS) perdidos em 2019 
com a saída do Banco Itaú da cida-
de. Na ocasião, foram explicadas al-
gumas ações já adotadas pela admi-

nistração com o objetivo de reverter 
a situação da cidade.

Vale lembrar que Poá decretou, 
em janeiro deste ano, estado de 
calamidade pública � nanceira até 
dezembro e um dé� cit nas contas 
públicas de R$ 77 milhões em 2021.

“Realizamos a apresentação dos 
fatos aos vereadores presentes para 
que tenham noção da real situação, 
em virtude da falta de responsabili-
dade e comprometimento das ad-
ministrações passadas. O material 
apresentado será encaminhado 
para os legisladores que não pude-
ram estar presentes, pois queremos 
que todos tenham conhecimento 
do problema que estamos enfren-
tando”, a� rmou Marcia Bin.

De acordo com o material apre-
sentado pelo diretor Afonso Xiol, a 
falta de gestão dos investimentos na 
área do turismo e as informações 
equivocadas que foram enviadas 
pelas gestões passadas ao Governo 
do Estado, assim como a perda do 
prazo de cadastro do ranqueamen-
to, resultaram na situação delicada 
a qual a cidade se encontra. 

Poá pode perder título de 
Estância Turística e R$ 4,5 mi

PERDA

Alto Tietê

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017
EDITAL DE REVOGAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO

O Prefeito Municipal de Guararema, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 
e considerando decisão liminar proferida em razão de Mandado de Segurança Cível – Posse 
e Exercício.

R E S O L V E:
1. Revogar, parcialmente¹, a convocação de 03 de Setembro de 2021, referente à seguinte 
candidata aprovada no Concurso Público nº001/2017:

2. Em garantia ao direito de convocação futura, a candidata, cuja convocação fora revogada 
por este ato, retorna à lista de candidatos classificados a serem oportunamente convocados 
nos termos do referido Certame.

Guararema, 10 de Setembro de 2021.
 

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
        Prefeito Municipal.

EMPREGO:
Professor de Educação Infantil

NOME:
Elizandra Lobo Muniz

CLASSIFICAÇÃO:
24

¹ Revogação parcial, uma vez que, no mesmo Edital constou a convocação 
              para o emprego de Analista de Desenvolvimento Social.

DECRETO Nº4080, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais) e dá outras 
providências.

DECRETO Nº4081, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021
Homologa a Deliberação nº 03/2021, do Conselho 
Municipal de Educação, que orienta sobre a matrícula e o 
atendimento à demanda escolar da Educação Básica para 
o ano letivo de 2022, na Rede Municipal de Ensino. De 
acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica 
Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009, esta 
publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto 
integral encontra-se disponível na Portaria da Prefeitura 
Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura 
(www.guararema.sp.gov.br).

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 69/2021, PROCESSO: 386/2021, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E MATERIAIS 
INSERVÍVEIS/GRANDES VOLUMES. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 24/09/2021 as 9h00, 
LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio 
Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço 
Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter 
o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço 
licitacao@guararema.sp.gov.br , informando os dados da empresa, a modalidade e o número 
da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012.

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
        Prefeito Municipal.

necta, que realiza a pon-
te entre empregador e 
candidato para quem 
está interessado em en-
trar ou se recolocar no 
mercado de trabalho.

Outras cidades
Em Suzano, mais de 

400 vagas foram abertas 
- cerca de 150 no Cen-
tro Uni� cado de Ser-
viços (Centrus) e 250 
através do programa 
Suzano Mais Emprego 
-, que já encaminhou 
mais de mil currículos 
para empresas de toda 
a região ao longo do 
mês de agosto. As cida-
des de Poá, Santa Isabel 
e Ferraz de Vasconce-
los estão oferecendo, 
através dos Postos de 
Atendimento ao Traba-
lhador (PAT), cerca de 
120 vagas de emprego.
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Retomada pós-Covid

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

stamos vivendo um momento ainda 
delicado, mas em que já podemos ver 
uma luz no fim do túnel. Enquanto a 
vacinação avança e o número de ca-

sos de Covid-19 diminui, as notícias são boas 
em se tratando de aumento nas vendas no 
comércio, com a flexibilização do Plano São 
Paulo - ainda mantendo algumas restrições 
sanitárias e os cuidados com o coronavírus, 
principalmente com a variante Delta. Um au-
mento de cerca de 30% nas vendas no Dia dos 
Pais e também depois do fim das restrições em 
alguns locais como 
bares, restaurantes, 
cinema, teatro, entre 
outros.
Com isso, o merca-
do de trabalho já dá 
sinais de recupe-
ração, com um au-
mento considerável 
de 70% nas ofertas 
de vagas, o que é muito bom. A pandemia, que 
fechou diversos tipos de estabelecimentos e 
empresas, agora perde força e dá lugar à uma 
retomada que pode trazer um novo fôlego ao 
setor econômico, abrindo ainda mais postos de 
trabalho para aqueles que perderam seu em-
prego no ápice da crise provocada pelas restri-
ções impostas pelos governos estadual e muni-
cipal, que tiveram que seguir à risca o plano de 
contingência para conter o avanço da doença.   
Infelizmente, vidas foram perdidas e essas 
não podemos recuperar. Contudo, cabe a nós, 
como sociedade, cooperar para que tudo volte 
ao normal, mesmo que seja um “novo normal”. 

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

Já podemos ver 
uma luz no fim 
do túnel

E

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Guararema. Ciclista sofre queda em descida em Guararema » 
https://onovo.com.br/guararema/ciclista-sofre-queda-em-
descida-em-guararema

Brasil. Nascidos em abril podem sacar Auxílio Emergencial » 
https://onovo.com.br/economia/nascidos-em-abril-podem-
sacar-auxilio-emergencial

Mogi das Cruzes. Escolas e creches de Mogi das Cruzes 
poderão atender até 100% da capacidade » https://onovo.
com.br/educacao/escolas-e-creches-de-mogi-poderao-
atender-100-capacidade

As 10 características 
que todo 
Empreendedor 
deve conhecer 

Relato aqui a importância de 
antes de iniciar um novo desa� o 
de ser um empreendedor e ter 
sucesso em seu negócio, conhe-
cer quais são as características 
essenciais de um empreendedor 
para que seu negócio tenha uma 
estrutura sólida e sustentação 
para atingir as suas perspectivas 
em ter resultados positivos com 
o seu empreendedorismo. 
 
Segundo a Metodologia do 
Empretec do Sebrae, devemos 
conhecer e vivenciar estas 10 
Características de Comporta-
mento no Futuro Empreende-
dor: 1. Busca de Oportunida-
des e Iniciativa, 2. Persistência 
3. Correr Riscos Calculado, 4. 
Exigência de Qualidade e Efi-
ciência, 5. Comprometimento, 
6. Busca de Informações, 7. 
Estabelecimento de Metas, 8. 
Planejamento e Monitoramen-
to Sistemáticos, 9. Persuasão e 
Rede de Contatos e 10. Inde-
pendência e Autoconfiança. 

Ana Cris Wolff é doutora em 
Psicologia, Mentora e Coach de 
Empowerment, Especialista em 
Mapeamento Comportamental

"Viva a diferença" é o novo programa da 
rádio Mega FM Guararema. O programa 
será apresentado por analistas de saúde, 
todas as quartas-feiras, às 16 horas. O 
conteúdo foi feito exclusivamente para 
alunos com deficiência. 

Nesta quarta-feira (8), tivemos o prazer 
de receber o guararemense Rodolfo 
Castrezana, que participou da série 
Exterminadores do Além, criada por Danilo 
Gentili e está sendo exibida no SBT.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Nunca tive a intenção de agredir 
quaisquer dos Poderes. Minhas 

palavras, por vezes contundentes, 
decorrem do calor do momento”
Jair Bolsonaro.
Presidente da República
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megafmguararema

Os Bem gordinhos

Após solicitação do vereador Dé, linha Guararema-São 
Paulo volta a funcionar

Entrevista com o prefeito de Suzano e presidente do 
Condemat, Rodrigo Ashuchi

Que notícia maravilhosa! Guararema precisa de mais 
transportes, a� nal, a cidade cresceu muito. Parabéns pelo 
seu trabalho vereador Dé.

Suzano voltou a ser referência no Alto Tietê. Parabéns 
prefeito Rodrigo Ashiuchi

LAURINDA G BARROS - LAURINDAGBARROS

ELVIS VIEIRA
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Novo lançamento de 
Marcos e Bueno

Circuito de Autoestima Feminina 
é realizado na ACMC

A nova música “Essa Boquinha” será lançada 
no dia 16 de setembro, a partir do meio-dia, nas 
plataformas digitais e conta com a produção 
de Blener Maycom. Dois meses após a chegada 
de “Show de Drama”, que passou de 369 mil 
visualizações no Youtube, a dupla está preparada 
para lançar mais um sucesso em sua carreira.

O Conselho Empresarial Feminino (Consef) da Associação 
Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) vai realizar no dia 
21 deste mês o 1º Circuito da Autoestima Feminina, no 
auditório da entidade, e reunirá expositores de diversos 
segmentos. A iniciativa busca promover e estimular a 
autoestima das mulheres por meio de o� cinas e troca de 
experiências. A ação será das 10h às 12h e das 13h às 16h. 

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO 

Nossa Constituição Federal, em seu artigo 
226, trata a respeito da instituição familiar, 
trazendo um rol exempli� cativo, sem, contu-
do, deixar de possibilitar outros modelos de 
entidade familiar.
Com as mudanças observadas na sociedade, o 
conceito familiar sofreu diversas modi� cações 
para se adequar e reconhecer a proteção do 
Estado também a esses outros modelos fami-
liares, como, por exemplo, o reconhecimento 
da união estável.

O §3º reconhece a união estável como enti-
dade familiar e estabelece que a lei deverá 
facilitar sua conversão em casamento. Assim, 
inexiste, juridicamente falando, uma predi-
leção do Direito por um modelo familiar em 
detrimento de outro, posto que o conceito 
de família não é concretizado apenas com o 
matrimônio.

No entanto, para a caracterização da união 
estável e sua não confusão com o namoro, 
devemos nos atentar a alguns requisitos e 
características do relacionamento.

À luz da legislação, a união estável se caracte-
riza pela convivência pública, contínua e du-
radoura com o objetivo de constituir família. 
Atualmente, não é necessário mais o requisito 
temporal de 5 anos ou a existência de � lhos, 
como era determinado anteriormente. Seu 
principal objetivo é a intenção de manter o 
relacionamento estável, como se matrimônio 
fosse. 

Para que haja o direito à partilha dos bens 
entre o casal ou que ocorra o recebimento 
de herança pelo cônjuge sobrevivente em 
decorrência da morte do outro, quando não 
casados, a única forma jurídica de se validar 
esse direito é o reconhecimento da união 
estável, que assegura os mesmos direitos do 
casamento.

Natasha Santos

União Estável

Instagram: @na.santoss

Guararemense participa de série do SBT que estreia dia 15 

ENTRETENIMENTO

O youtuber guarare-
mense Rodolfo Castrezana 
estreará na próxima quar-
ta-feira (15) na série “Exter-
minadores do Além”, produ-
zida pelo canal de televisão 
SBT. A série é uma conti-
nuação do � lme “Extermi-
nadores do Além Contra a 
Loira do Banheiro”, dispo-
nível no catálogo da Net� ix.
Castrezana tem um canal 
no YouTube desde 2014, 
chamado Nerd Rabugento, 
que contabiliza mais de 135 
mil inscritos. O youtuber 
não esperava participar da 
série: “Na verdade, o con-
vite para participar foi uma 
surpresa, eu não esperava. 
Eu nem sou ator”.

Em seu canal do You-
Tube, o guararemense fala 
sobre � lmes e séries e faz 
transmissões ao vivo. Além 

disso, vez ou outra o you-
tuber entrevista famosos, 
no entanto, com a pande-
mia, ele tem evitado sair 
de casa.

O episódio da série 

em que Castrezana par-
ticipa vai ao ar no dia 15 
de setembro e conta com 
a atuação de Giovanna 
Chaves, Murilo Couto e 
Léo Lins. A produção é 

estrelada e roteirizada 
por Danilo Gentili, come-
diante e apresentador do 
programa “� e noite com 
Danilo Gentili”.

Série. Rodolfo Castrezana ao lado dos colegas de elenco

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br
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Mais de 70% dos brasileiros se 
decepcionam com as marcas
Levantamento. A pesquisa mostra que o dado tem relação com o não-atendimento de 
expectativas dos clientes

Óculos inteligentes permitem 
ouvir música e receber ligações

Ray-Ban e o Facebook anunciaram o lançamento 
dos óculos inteligentes. O acessório permite regis-
trar atividades diárias, ouvir música ou receber liga-

ções, por exemplo. O Ray-Ban Stories possui câmeras duplas 
de 5MP integradas e capazes de capturar imagens e gravar 
vídeos de até 30 segundos com o botão de captura ou sem 
usar as mãos, por meio dos comandos de voz da Assistente 
do Facebook. Os alto-falantes oferecem transmissão de voz e 
som para chamadas e vídeos.

A

» Ligações pelo e-mail. O 
Google anunciou mudanças 
para o Workspace, seu 
conjunto de aplicativos e 
serviços voltados para o 
trabalho. Uma das novidades 
é a possibilidade de realizar 
ligações a partir do Google 
Meet pelo aplicativo do Gmail.

» McDonald’s e Bitcoin. 
Há pouco tempo, El Salvador 
reconheceu o Bitcoin como 
moeda corrente do país, ao 
lado do Dólar Americano. 
Com isso, a rede de fast food 
McDonald’s passou a aceitar 
pagamentos feitos com a 
criptomoeda em suas lojas 
salvadorenhas, segundo o 
jornalista Aaron van Wirdum. 
No entanto, a mudança ainda 
está acontecendo, e nem todas 
as unidades da rede do país 
aceitam a moeda digital.

» Adesivo que monitora 
hidratação. O adesivo da 
Gatorade que avisa quando 
ingerir líquidos chegou à 
América Latina. O Gx Sweat 
Patch monitora a quantidade 
de suor perdido durante uma 
atividade física, e indica quando 
já é preciso repor a hidratação. O 
acessório objetiva conscientizar 
sobre a importância da 
hidratação durante a prática de 
atividades esportivas.

REPRODUÇÃO/GATORADE

DIVULGAÇÃO

Jr Siqueira é diretor fundador do 
jornal e portal O Novo, e CEO da Evve 
Comunicação.  Está a frente de empresas 
como Radar Consultas, RDK Vistorias, 
Mega FM, NuvCare telemedicina.

Colaborou Júlia Andrade

E-MAIL JR@ONOVO.COM.BR
INSTAGRAM SIQUEIRAJUNIORBR
LINKEDIN SIQUEIRAJUNIORBRJR SIQUEIRA

Escaneie ou acesse
onovo.com.br/junior-siqueira

Dados. 42% dos consumidores brasileiros afirmam que ir 
direto às lojas físicas é garantia de satisfação

Cerca de 77% dos brasi-
leiros admitem ter � ca-
do decepcionados com 
uma de suas marcas ou 
lojas favoritas por não 
atender às suas expec-
tativas, de acordo com 
uma pesquisa realizada 
pelo Tiendeo. Para os 
consumidores, o reem-
bolso das compras é a 
forma mais e� caz de 
conquistá-los, confor-
me a� rmam 41% das 
pessoas que participa-
ram do levantamento. 
Descontos em produtos 
ou atividades de entre-
tenimento como shows, 
eventos esportivos ou 
acesso VIP a experiên-
cias exclusivas motivam 
30% dos entrevistados.

Outro dado interessante 
é que no auge do e-com-
merce, apenas 14% são a 
favor do frete grátis contra 
13% dos consumidores que 
continuam em busca das 
melhores promoções. Ape-
nas 2% escolheram os prê-
mios como uma forma útil 

por Redação
redacao@onovo.com.br

de � delidade.
A aplicação dessas ações 

de � delização deve se basear 
no canal e nas características 
de cada categoria. Assim, 42% 
dos consumidores brasileiros 
a� rmam que ir direto às lojas 

físicas é garantia de satisfação, 
pois sabem melhor do que nin-
guém como merecer sua � deli-
dade. Já 25% dos entrevistados 
consideram que nas lojas on-

line encontram bons motivos 
para se manterem � éis e 33% 
reconhecem o esforço realiza-
do por ambos os canais com 
ações de � delização.

Os brand lovers também 
se destacaram, expressando 
o forte vínculo afetivo que es-
tabeleceram com supermer-
cados, itens de tecnologia e, 
claro, moda, como as cate-
gorias às quais são mais � éis.
A pesquisa também indica 
que para 48% dos brasileiros a 
atenção dedicada ao cliente é 
o fator que determina em qual 
marca ou loja depositarão sua 
con� ança e � delidade. Na mes-
ma linha, 18% dizem que valo-
rizam o acompanhamento e a 
comunicação após a compra.

Apenas 14% são 
a favor do 
frete grátis

COMPARTILHANDO

VAGAS DE EMPREGO

Palestra. “A forma 
como você encara um 
momento pode mudar 
tudo”, veja a palestra 
de Paola Antonini para 
o TEDx Talks Brasil 
pelo link: » onov.ooo/
bsbs5xk

Criptomoeda. O curso 
“Como Investir em 
Cripto na bolsa” abrirá 
inscrições no dia 13 de 
setembro, mas você já 
pode reservar uma vaga 
pelo link: » onov.ooo/
bzkueip

» Guararema, telefones
11 4693-1717/4693-1432
AUXILIAR DE MECÂNICO 
- Ensino médio completo, 
com experiência.
ATENDENTE DE RESTAU-
RANTE - Ensino médio 
completo, sem experiência.
ESTÁGIO EM ENGENHA-
RIA - Ensino superior cur-
sando, sem experiência.

MOTORISTA - Ensino 
médio completo, com 
experiência.
CAMAREIRA - Ensino 
fundamental completo, 
com experiência.
ANALISTA DE LICITAÇÃO 
- Ensino superior cursando 
ou completo, com expe-
riência.
AUXILIAR DE CONFEITEI-

RO - Ensino médio comple-
to, com experiência.

» Mogi, telefones 
11 4699-1900/4726-1306
AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO I (PCD) - Ensino 
médio completo, sem 
experiência.
BARMAN - Ensino médio 
completo, com expe-

riência.
ESTÁGIO EM TRANSA-
ÇÕES IMOBILIÁRIAS 
- Ensino médio completo, 
sem experiência.
JOVEM APRENDIZ - En-
sino médio cursando, sem 
experiência
TAPECEIRO - Ensino 
fundamental incompleto, 
sem experiência.

VENDEDOR - Ensino 
médio completo, com 
experiência.
VIGILANTE - Ensino 
médio completo, sem 
experiência.
LÍDER DE COSTURA - 
Ensino médio comple-
to, sem experiência.

DIVULGAÇÃO



guararema@taptr.com.br

Rua 23 de Maio, 465 - Centro

(11) 4693-4262 / (11) 98310-9072 

MAIS INFORMAÇÕESMAIS INFORMAÇÕES  

EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS
DE MEDIÇÕES 
NORMAS REGULAMENTADORAS
LEGISLAÇÕES 

LAUDOS 
ADMISSIONAL/DEMISSIONAL
PERIÓDICO 
EXAMES COMPLEMENTARES

TODOS OS SERVIÇOS EM MEDICINA 
E SEGURANÇA DO TRABALHO 

AGORA EMAGORA EM  

GUARAREMA
MEDICINA E SEGURANÇA DO

TRABALHO COM QUALIDADE.

LEIA MUITO + ONOVO.COM.BR/CONEXAO-ESPORTIVA

Com o triunfo diante do Atibaia, de virada, por 3 sets 
a 1, o invicto Suzano Vôlei conquistou mais 3 pontos 
no Campeonato Estadual, somando 6 em 2 jogos dis-
putados (na estreia, venceu o atual campeão Vôlei Re-
nata de Campinas por 3 a 2). O próximo compromisso 
será novamente fora de casa, neste sábado, 19h, em 
Araçatuba, contra o Vôlei Futuro, que ainda não ven-
ceu na competição. Com muita garra, planejamento 
e maior entrosamento, o time do técnico Alessandro 
Fadul obteve ótimo desempenho nesse início de com-
petição, comprovando que a retomada das disputas 
pro� ssionais vem com força para reposicionar Suzano 
como a Capital da modalidade no Brasil. As partidas 
do Estadual são transmitidas gratuitamente pelo site 
www.tvnsports.com.br

ADRIANO LEITE

Suzano Vôlei em quadra

FACEBOOK/ adriano.toledo.leite INSTAGRAM/ adrianodetoledoleite

orcamento@murc.com.br
11 4793 9050 (Whatsapp)

Medicina e Segurança
do Trabalho

guararema@taptr.com.br
Rua 23 de Maio, 465
Centro - Guararema

11 4693 4262
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As equipes do Alto Tietê se enfrentam nesse fi m de 
semana pela 6ª rodada do Paulista da 2ª Divisão, 
também conhecido como “Bezinha”. No sábado, 
15h, no Suzanão, ECUS (5º com 4 PG) e Atlético 
Mogi (6º sem pontuar até aqui) fazem o confronto 
dos lanternas da Chave E. E no domingo, 15h, no 
Nogueirão, o União Mogi (4º com 7 PG) recebe o 
USAC (vice-líder com 11 PG). Os 3 melhores de 
cada chave e o melhor 4º colocado entre todos os 5 
grupos passam para a próxima fase da competição 
que reúne somente atletas Sub 23.

Com vitória arrasadora contra o então invicto São Paulo 
por 86 a 71, em ótima atuação do ala-pivô Wesley, o Mogi 
Basquete fechou a 1ª fase do Estadual na 6º posição 
geral do Estadual (5 vitórias e 4 derrotas) e agora parte 
para o Realinhamento, na qual estará na Chave B ao lado 
de Corinthians, Osasco, Rio Claro e Liga Sorocabana em 
busca da vaga nos playoffs. As 5 equipes jogam em turno 
único com as 3 melhores avançando para se juntarem aos 
5 melhores da fase inicial nas quartas.

O primeiro desafi o dos mogianos pela 2ª fase será dia 
15/9, 20h, contra o Rio Claro, no Hugão. Na sequência, 
Corinthians dia 19/9, 18h; Liga Sorocabana dia 21/9, 
19h30, e Osasco dia 24/9, 19h30. Os mandos são 
investidos em relação à etapa anterior. As partidas do 
Paulista estão sendo transmitidas pelo canal de TV 
fechado Band Sports, e também pelo site da Federação 
Paulista gratuitamente através da TV FPB. 

CLÁSSICOS NA BEZINHA

BASQUETE NA 2ª FASE

TABELA DEFINIDA

» SEM PÚBLICO. Para os 
19 clubes do Brasileiro e CBF 
que decidiram manter Série A 
sem presença do público. A 
confusão foi gerada pela liminar 
que Flamengo obteve para 
levar torcedores aos seus jogos. 
As equipes decidiram que só 
haverá público com liberação 
em todas as cidades. E agora 
atuam para derrubar a liminar 
do time rubro negro e também 
decidiram que se algum clube 
usar liminar, a rodada inteira 
será suspensa.

» VEXAME MUNDIAL. CBF, 
AFA, Anvisa, Conmebol e 
demais entidades que atuam 
no futebol pela confusão 
gerada na Arena de Itaquera, 
ainda mais pela forma como 
foi fi nalizada a situação e total 
desorganização em todas as 
instâncias dos personagens 
do duelo não realizado entre 
Brasil e Argentina, pelas 
Eliminatórias da Copa.

ON

OFF

CCMC apresenta parceria 
inédita com NBA School

Novos Talentos. Iniciação esportiva para meninos e meninas de 6 a 18 anos

Basquete.  Programa incentiva formação de atletas de base com 
metodologia da mais famosa liga mundial

DIVULGAÇÃO / CCMC

Colaborou Monalisa Ventura, 
Gerson Lourenço e Rafael Donizete
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Score da Semana.

Torcida animada 
com Calleri que 
chega pra resolver defi ciência 
dentro da área. Porém, 
Crespo tem outros problemas 
sérios pra resgatar o bom 
futebol, entre eles o vai e vem 
de Dani Alves, as falhas de 
Volpi, as lesões...

Empate, em casa, 
com Juventude 
foi frustrante para quem 
esperava evolução com os 
reforços. Ponto positivo para 
estreia de Roger Guedes, que 
mesmo sem jogar há meses, 
fez de falta e adicionou 
qualidade ao ataque.

Diniz não resistiu! 
Diretoria agiu 
rápido ao trazer Carille, 
conhecido pelo estilo 
defensivo que não combina 
com o DNA ofensivo do 
Peixe, que precisa reagir 
rápido pra evitar riscos de 
rebaixamento e passar na 
Copa BR.

Semana de 
preparativos para 
aguardado clássico com Fla, 
domingo, 16h, em casa, que 
pode decidir o futuro no 
Brasileiro. Recuperado, lateral 
Jorge está perto de ir a campo 
e Danilo teve novo percentual 
dos direitos comprados.

SÃO PAULO CORINTHIANS SANTOS PALMEIRAS

Boa fase, em paz com a torcida. Em processo de evolução, com boas perspectivas. Instável, com altos e baixos. Má fase, técnico na corda bamba.

LEIA EM NOSSO SITE

A diretoria do Clube de Campo de 
Mogi das Cruzes (CCMC) receberá 
os jornalistas do Alto Tietê na pró-
xima semana, para um coquetel 
de lançamento do “NBA School – 
CCMC 2021” que será implantado 
em parceria com o NBA Basketball 
School, que possibilitará ao clu-
be oferecer aos seus associados o 
método de ensino do basquete de 
maior sucesso no mundo. O pro-
grama tem como objetivo promo-
ver o desenvolvimento da moda-
lidade com a iniciação esportiva 
para meninos e meninas dos 6 aos 
18 anos, oferecendo uma atividade 

extracurricular.
 O encontro contará com a pre-

sença do presidente do CCMC, Pedro 
Paulo Gonçalves, do vice-presidente, 
Júlio César Maldonado, demais direto-
res, juntamente com a coordenação do 
NBA Basketball School e convidados.

Atualmente, o NBA Basketball 
School conta com quase 100 núcleos 
licenciados e está presente em 50 cida-
des de 16 estados, sendo o programa 
de maior atuação da liga no mundo, 
fora dos EUA. São mais de 6 mil jovens 
e crianças brasileiras participando de 
treinamentos. Mais informações: (11) 
4728-5600.

Neymar, em entrevista 
após vitória por 2 a 0 sobre 
o Peru, sobre 
as críticas 
da torcida 
e imprensa 
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Não sei mais o que 
faço para galera 
me respeitar!”

Frase da Semana.

Rodrigo Ribeiro 

Pedro Rebouças 

Brasil faz amistosos para 
Copa da Lituânia

Clube Hípico Santo Amaro 
completa 86 anos

LEIA ONOV.OOO/B8UZOKK

LEIA ONOV.OOO/B26EWI0


