
Mogi das Cruzes 
mostrou força no quesito 
assistência social, enquanto 
Guararema foi destaque na 
área da Educação. Ambas 
obtiveram bons 
resultados na vacinação 
contra a Covid-19. 

Mogi das Cruzes e 
Guararema apresentaram 
saldo negativo na oferta 
de emprego formal em 
2020, mas números 
voltaram a crescer 
recentemente, segundo 
dados do Caged e do SAT.  

Além da queda 
de arrecadação, pacientes 
apresentaram quadros de 
depressão e ansiedade, 
pela falta de contato com 
familiares e amigos. Saiba 
como você pode abraçar 
esta causa. 

Mogi das Cruzes 
e Guararema contam com 
diversos parques e espaços 
ambientais para entreter 
as crianças durante o 
período de férias escolares. 
Confira nossas dicas e 
boa diversão!   

Balanço das 
prefeituras aponta 
áreas de destaque  

Crescem vagas 
de emprego nas 
cidades do Alto Tietê

Entidades sofrem 
com a queda de 
doações em 2021

Cidades oferecem 
várias opções de 
lazer em janeiro

MANDATO 2021 MERCADO DE 
TRABALHO
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IMAGEM DA SEMANA

Mogianos-aranha

Na pré-estreia de ‘Homem-Aranha: Sem volta para Casa'. Mogianos vão ao 
shopping fantasiados como o herói e reproduzem meme.

Cidades O NOVO2

stá chegando ao � m o pri-
meiro ano de mandato do 
prefeito de Mogi das Cruzes, 
Caio Cunha (Podemos), e do 

prefeito de Guararema, José Luiz Ero-
les Freire, o Zé (PL). Com o marco, é 
possível analisar os pontos que foram 
destaques na cidade durante o ano e 
as necessidades da região. Mogi das 
Cruzes, por exemplo, mostrou força 
no quesito assistência social, enquan-
to Guararema foi destaque na área 
da Educação.

No dia 14 de dezembro, o prefeito Caio 
Cunha, a vice-prefeita Priscila Yamagami 
Kähler e a presidente do Fundo Social 
de Mogi das Cruzes, Simone Margenet 
Cunha, conduziram uma entrevista para 
realizar um balanço sobre o primeiro ano 
de gestão.

Um dos destaques foi a área da Saúde, 
onde os maiores avanços são a vacinação, 
que já chegou a 96% da população (com 
a 1ª dose ou dose única) e se aproxima 
dos 90%, considerando a segunda dose. 
Mogi também saiu na frente ao ser uma 
das primeiras cidades a criar o Centro 
de Recuperação Pós-Covid, que atende 
nove especialidades médicas, sem � la de 
espera e já é uma referência para a região. 
Atualmente, são 571 pacientes atendidos 
diretamente pelo centro.

No âmbito social, além do programa 
Mogi Contra Fome, que distribuiu 61 mil 
cestas básicas ao longo do ano para pes-
soas socialmente fragilizadas, a cidade 
teve ainda a evolução do programa Qui-
tanda Social, que chegou a atender 1.420 
famílias já acompanhadas pela rede so-
cioassistencial do município. Com isso, o 
programa conquistou a segunda coloca-

DIVULGAÇÃO

Mogi das Cruzes 
é destaque na 
Assistência Social 
e Guararema 
na Educação
Balanço 2021. Em relação à vacinação, 
as duas cidades obtiveram bons 
resultados, com mais de 90% da 
população imunizada com a 1ª dose 
ou dose única da vacina

E

Destaque 2021. Mogi das Cruzes e Guararema obtiveram bons resultados na Assistência Social e na  
Educação, respectivamente, mesmo com a pandemia; Caio Cunha e Zé Luiz comemoram

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

ção no Prêmio Josué de Cas-
tro 2021- Combate à Fome e 
Desnutrição, do Conselho Es-
tadual de Segurança Alimen-
tar e Nutricional Sustentável 
(Consea/SP).

Guararema
A cidade de Guararema 

está em primeiro lugar no ran-

king do Índice de Oportuni-
dades da Educação Brasileira 
(IOEB) do Alto Tietê (integra-
do por 11 municípios) e de 
toda a Região da Grande São 
Paulo (integrada por 39 muni-
cípios). Além disso, no levanta-
mento de 2021, o município � -
cou com nota 5,7, a mesma do 
Estado de São Paulo (que ob-
teve a maior nota do Brasil, no 
comparativo com os demais 
Estados) e acima do patamar 
nacional (nota 5).

Em contrapartida, um se-
tor que não obteve um bom 
desenvolvimento no ano foi 

Guararema está 
em primeiro 
lugar no ranking 
do Índice de 
Oportunidades 
da Educação 
Brasileira (IOEB) 
do Alto Tietê 

o turismo. Afetado por conta 
das restrições necessárias para 
conter a Covid-19, o segmento 
teve suas atividades retomadas 
parcialmente em 2021, com a 
liberação/abertura de parques, 
praças e pontos turísticos. Al-
guns pontos turísticos da cida-
de registraram bom movimen-
to de público, principalmente 
aos � nais de semana.

No que se diz respeito à 

Saúde, Guararema con� gurou 
durante um grande período 
como o município que mais 
vacinava percentualmente de 
toda a região, e, atualmente, se 
encontra com 90% da popula-
ção imunizada com a primei-
ra dose; e 85% com a segunda 
dose.   Ao todo, foram realiza-
dos cinco “Dia D de Vacinação”.

Escaneie ou acesse 
onovo.com.br/cidades
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“Presente de Natal”, diz prefeito sobre a 
não-instalação do pedágio na SP-88

MOGI DAS CRUZES

A Rodovia Mogi-Du-
tra não terá mais a ins-
talação de uma praça de 
cobrança de pedágio. O 
anúncio foi feito pelo go-
vernador em exercício, 
Rodrigo Garcia, ao prefei-
to Caio Cunha, em uma 
reunião realizada no � nal 
da tarde desta quarta-fei-
ra (22/12), no Palácio dos 
Bandeirantes (SP).

“Esta é uma grande 
conquista para a popula-
ção de Mogi das Cruzes. 
Um verdadeiro presente 
de Natal para a cidade, 
que, com o anúncio que a 
Mogi-Dutra não terá pe-
dágio, � ca livre de uma 
ameaça que colocava em 
risco o desenvolvimento 
do município”, a� rmou 
Caio Cunha.

O governador em 
exercício Rodrigo Garcia 

Vitória. Autoridades da região celebram a não-instalação do pedágio

Boas    Festas

Desejamos que nesse Natal, o amor e a esperança
renasçam em nossos corações e em nossos

lares reinem a paz e a harmonia.
Desejamos um Ano Novo com novos sonhos e

muitas realizações, repleto de prosperidade e que
a cada dia a felicidade seja renovada.

Mudanças. Haverá a duplicação na rodovia Rio-Santos, começando 
por Bertioga e os projetos da Mogi-Bertioga serão atualizados 

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br anunciou ainda que, além 

do arquivamento do Lote 
Litoral Paulista, o governo 
João Doria vai contratar 
em janeiro o projeto exe-
cutivo para a realização 
de obras de duplicação 
na Rodovia Rio-Santos, 
começando por Bertioga 
e vai atualizar os projetos 
da Rodovia Mogi-Bertioga 
para realizar a obra. 

“É uma vitória de to-
dos, depois de um perma-
nente estudo do progra-
ma que foi apresentado 
no Lote Litoral, chegamos 
à conclusão de que ele 
não era adequado”, ex-
plicou Garcia. “Portanto, 
arquivamos esse projeto 
e não vai haver pedágio, 
mas, ao mesmo tempo, o 
governador anunciou que 
as obras serão realizadas e 
a população vai ser bene-
� ciada”, destacou.

O prefeito lembrou, 

ainda, que a conquista só 
foi possível graças à in-
tensa mobilização da po-
pulação mogiana. Diver-
sas manifestações foram 
realizadas na rodovia e 
a administração muni-
cipal conseguiu vitórias 
na Justiça questionando 
o edital da Agência de 
Transporte do Estado de 
São Paulo (Artesp) para a 
concessão do Lote Litoral 
Paulista, ao qual perten-
cia a Mogi-Dutra.

O pedágio seria ins-
talado no quilômetro 40 
da rodovia Mogi-Dutra, 
com cobrança nos dois 
sentidos de direção. 
Com isso, moradores de 
bairros como o Taboão, 
Chácara Guanabara e 
Itapeti teriam de pagar 
a tarifa para ir à região 
central e voltar. Além dis-
so, o Distrito Industrial 
do Taboão, a maior área 

da Região Metropolitana 
de São Paulo para o cres-
cimento industrial, tam-
bém seria diretamente 
afetado.

Campanha
Em 24 de agosto, o 

Movimento “Todos con-
tra o Pedágio” reforçou 
o repúdio da socieda-
de mogiana contra a 
proposta da Artesp. A 
reunião contou com 
representantes da in-

dústria, do comércio, da 
agricultura, lideranças 
religiosas e movimentos 
organizados que con-
testavam o projeto. Uma 
pesquisa mostrou que 
85% dos mogianos eram 
contrários à cobrança.

Durante o evento, 
também foram apresen-
tados números e infor-
mações que mostram os 
prejuízos que a proposta 
acarretaria para a cidade. 
Os problemas incluíam 

questões de mobilidade, 
planejamento urbanísti-
co, prejuízos para comer-
ciantes, empresários e 
pessoas que se deslocam 
entre regiões distantes 
da cidade – e que teriam 
que pagar o pedágio. A 
proposta da Artesp com-
prometia a atração de 
novos investimentos e 
transformaria a malha 
viária da cidade em uma 
via rápida de acesso ao 
litoral.
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(11) 4695-6214

(11) 97413-6282
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TRADIÇÃO E INOVAÇÃO
27 ANOS DE CREDIBILIDADE

COMECE O VERÃO CUIDANDO DE VOCÊ

A CLÍNICA BEM VIVER ADVERTE:
CUIDAR BEM DA SUA PELE E MANTÊ-LA LINDA CAUSA AUMENTO

DA AUTOESTIMA, FELICIDADE E BOM HUMOR!

AGENDE SUA CONSULTA!

Mogi registra aumento de 
casos de síndrome gripal 

Diversos locais do País 
apresentaram uma alta 
incidência de casos de 
gripe nas últimas sema-
nas. Em Mogi das Cruzes, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde está intensi� cando 
as opções de atendimento 
aos pacientes com síndro-
me gripal. Desde segun-
da-feira (20), quatro uni-
dades de referência para 
o novo coronavírus – Alto 
Ipiranga, Jardim Camila, 
Vila Suíssa e Ponte Gran-
de – também atenderam 
casos de gripe sem neces-
sidade de agendamento, 
de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 17 horas.

“Desde a semana pas-
sada, estamos observando 
um movimento crescente 
nos Pronto Atendimentos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES

VACINAÇÃO

Epidemia. O aumento no número de casos de gripe foi registrado em todo o 
País; a alta transmissibilidade do vírus influenza é preocupante

Vírus. O aumento dos casos em dezembro é um fenômeno incomum

Mogi das Cruzes e Guararema 
vacinam contra a Covid-19
na próxima semana
A Secretaria Municipal 
de Saúde de Mogi das 
Cruzes retoma, na pró-
xima semana, a ação 
especial para vacinação 
contra a Covid-19 na ci-
dade. O município de 
Guararema também dá 
continuidade à vacina-
ção na próxima semana.

Em Mogi, entre os dias 
27 e 30 de dezembro, a va-
cina da P� zer será dispo-
nibilizada em locais estra-
tégicos, sem necessidade 
de agendamento prévio. 
Para os outros imunizantes 
disponíveis (Astrazeneca, 
Coronavac e Janssen), o 

agendamento on-line con-
tinua obrigatório no www.
cliquevacina.com.br. 

O imunizante da P� zer 
será aplicado sem necessi-
dade de agendamento, mas 
com limite de cotas diárias 
para atendimento. Serão 
disponibilizadas primeira, 
segunda e terceira doses 
no Pró-Hiper (drive a pé 
ou de carro) e nos Postos 
de Saúde do Alto Ipiranga, 
Brás Cubas, Jardim Cami-
la, Jardim Universo, Nova 
Jundiapeba, Santa Teresa, 
Santo Ângelo, Vila Natal e 
Vila Suissa.

A primeira dose da va-

cina está disponível para 
adultos ou adolescentes a 
partir de 12 anos, enquan-
to a segunda deve seguir 
os intervalos do imunizan-
te que, no caso da P� zer, é 
de 21 dias. A terceira dose 
pode ser aplicada em qual-
quer pessoa com 18 anos 
ou mais que tenha com-
pletado a imunização há 
pelo menos quatro meses 
e as pessoas que tomaram 
a Janssen (dose única) 
também podem receber o 
reforço da P� zer a partir de 
dois meses.

O objetivo da ação é 
contribuir para prevenir 

DIVULGAÇÃO

Guararema. Vacinação contra a Covid-19 ocorre  na Cevac

novas altas da doença no 
período de festas de � nal 
de ano. Até a tarde desta 
sexta-feira (22), Mogi das 
Cruzes já havia aplicado 
770.080 doses de vacina 
contra a Covid-19, sendo 
349.423 primeiras doses, 
326.831 segundas doses, 

83.633 terceiras doses e 
10.193 doses únicas.

Guararema
A vacinação contra a 

Covid-19, que ocorre na 
Cevac, acompanhará o 
expediente do Paço e das 
Secretarias, funcionando 

de segunda a quinta-fei-
ra, em ambas as sema-
nas, das 8 às 18 horas. Até 
as 16h30 de ontem (22), 
Guararema havia apli-
cado 26.597 primeiras 
doses,   25.167 segundas, 
5.901 terceiras e 853 do-
ses únicas. (J.A.)

“A gripe e 
a Covid-19 
possuem 
sintomas muito 
parecidos”

em função dos casos de sín-
drome gripal e, por isso, es-
tamos ampliando as opções 
de atendimento. A gripe e a 
Covid-19 possuem sintomas 
muito parecidos que preci-
sam ser monitorados”, expli-
ca o secretário municipal de 

Saúde, Zeno Morrone Junior.
O vírus In� uenza, cau-

sador da doença, tem uma 
característica sazonal: ele 
circula durante o ano todo, 
nas diversas regiões do 
mundo, com predomínio 
nos meses do outono e in-

verno, o que não é o caso.
De acordo com a CNN 

Brasil, o aumento dos casos 
durante o mês de dezem-
bro no país é um fenômeno 
incomum, que pode estar 
associado à baixa cobertu-
ra vacinal contra a gripe, e à 
� exibilização das medidas 
de restrição adotadas como 
prevenção à Covid-19.

A infecção causada pelo 
H3N2 gera sintomas respi-
ratórios clássicos, dá um 
mal-estar intenso e é mais 
perigosa para idosos, crian-
ças e portadores de comor-
bidades. De acordo com a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), estima-se 
que a ocorrência de casos 
da in� uenza varia de leve a 
grave e pode levar a óbito.

Santa Casa
Na tarde de segunda-

-feira (20), os moradores 

de Mogi das Cruzes en-
frentaram problemas ao 
procurar atendimento 
na Santa Casa de Mise-
ricórdia e UPAs do mu-
nicípio devido ao gran-
de número de pessoas à 
espera por atendimen-
to, que, segundo a dire-
toria da instituição, está 
atrelado ao aumento 
no número de casos da 
cepa H3N2.

“Fui à Santa Casa por-
que estava sentindo mui-
ta tontura e � quei quase 
7 horas para ser atendida. 
Só havia um médico na 
unidade e ele quase foi 

agredido por outras pes-
soas que estavam espe-
rando lá, porque a mãe de 
alguém estava passando 
mal e não tinha atendi-
mento”, relata uma mora-
dora, que prefere não se 
identi� car, mas que esta-
va na Santa Casa de Mogi 
das Cruzes.

Segundo ela, quase 
200 pessoas aguarda-
vam atendimento na 
unidade em � las for-
madas fora do hospital. 
Ela conta, ainda, que as 
senhas só começaram 
a ser chamadas após a 
comoção envolvendo o 

clínico-geral e ligações 
para a Prefeitura.

Procurada pela reda-
ção do O Novo, a Santa 
Casa informou, em nota, 
que o excesso de pa-
cientes está relaciona-
do ao surto de casos da 
Síndrome Gripal, e não 
à falta de médicos. A ins-
tituição ainda informou 
que tal fenômeno tem 
acometido a população 
e, por consequência, 
ocasionou a alta deman-
da não só em nosso no-
socômio, mas em todos 
os aparelhos de saúde 
do município e do País.

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br
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(11) 4693-1085
R. Francisco Freire, 25, Guararema/SP

Abra sua conta

Fazemos mais pela
sua região

para
ser100% Sicredi
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Municípios do Alto Tietê mostram 
retomada na oferta de emprego

Dados recentes apresentados 
pelo Serviço de Atendimento 
ao Trabalhador (SAT) de Gua-
rarema e pelo Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos (Caged) de Mogi das Cruzes 
mostram que, apesar de uma 
queda no número de postos de 
trabalho formais em 2020, as va-
gas voltaram a aparecer, fechan-
do 2021 com um saldo positivo.

Em Guararema, foi registrada 
uma baixa em torno de 30% nas 
oportunidades de empregos for-
mais na região se comparado com 
dados de 2019, período anterior à 
pandemia. Apesar da queda, a re-
tomada no município já começa a 
dar os primeiros sinais, com um au-
mento diligente na oferta de vagas 
ligadas aos segmentos do comércio, 
prestação de serviços e empreendi-
mentos de interesse turístico.

Os setores que mais sentiram 
esse período de crise sanitária fo-
ram comércio, turismo e prestação 
de serviços, principalmente nos pe-
ríodos de maiores restrições e picos 
dos casos de contaminação pela 
Covid-19.

Com a perspectiva do aumento 
de vendas no comércio no � m de 
ano e com a � exibilização de acesso 
a serviços e equipamentos de lazer 
e turismo, o mercado volta a reagir. 
Mesmo com protocolos de seguran-
ça, vem se veri� cando uma evolu-
ção na contratação, principalmente 
dentro dos segmentos do comércio 

Corrida. É importante 
estar preparado e 
atualizado para concorrer 
às vagas oferecidas

DIVULGAÇÃO

e empreendimentos de interesse tu-
rístico.

Já em Mogi das Cruzes, 2020 
terminou com um saldo negativo 
de 1.059 postos de trabalho for-
mal. Este ano, o pior período para 
o emprego foi maio, mês em que o 
número de demissões superou o 
de admissões devido a uma maior 
restrição sanitária para o enfrenta-
mento do novo coronavírus. Entre-
tanto, a economia já mostra sinais 
de recuperação, com saldo positivo 
de 3.790 empregos no ano.

Ainda na região, foram cadastra-
das 4.285 vagas no programa Mogi 
Conecta Emprego, das quais, até 
novembro, 2.451 tiveram contrata-
ções con� rmadas. Impulsionados 
pelos segmentos de serviços e in-
dústrias, todos os setores da eco-
nomia apresentaram aumento nas 
contratações. O movimento de re-
cuperação coincide com a melhoria 
da situação sanitária do País. 

Qualifi cação
A Secretaria Municipal de De-

senvolvimento Econômico e Ino-
vação de Mogi das Cruzes lembra 

que, para os empregadores, muitas 
vezes importa o “saber fazer” e re-
comenda ao candidato informar as 
atividades realizadas, mesmo que 
informalmente, para demonstrar 
sua experiência, desde que ela seja 
relevante para o cargo pretendido.

A Pasta também recomenda dar 
destaque para cursos e estudos fei-
tos nesse período, demonstrando 
que o candidato não esteve parado 
nesse período e atualizar o currí-
culo, principalmente os dados de 
contato, para não perder as oportu-
nidades.

Guararema
A Secretaria Municipal de Em-

prego e Desenvolvimento Econô-
mico de Guararema, por sua vez, 
destaca a importância da busca 
por quali� cação para um currícu-
lo de peso e que chame a atenção 
dos examinadores. “O mercado 
de trabalho tem exigências e é 
preciso atendê-las para conse-
guir se destacar. Preparar-se para 
o futuro é imprescindível para a 
busca por uma recolocação pro-
� ssional”, explica a Secretaria.

A cada ano que passa, nós desenvolvemos pro-
jetos novos para o próximo ano. Paramos alguns 
projetos que não deram certo ou não foram ini-
ciados no ano vigente para dar lugar aos novos. E 
este ano de 2021 � zemos muito isso por conta das 
restrições pelas quais fomos submetidos nessas 
ondas de pandemia.

Ano novo é sempre um tempo de novas atitudes 
que, ao nosso ver, vão mudar as nossas vidas. É 
sempre bom olharmos para nossa história ou 
para a história de pessoas próximas e vermos 
essas mudanças. Muitas de sucesso e outras de 
frustrações, mas que sempre foram otimizadas e 
ilustradas com a frase: “Nesse ano novo tudo vai 
ser diferente”, tudo vai dar certo!

Eu quero convidar o caro leitor a iniciar este ano 
de 2022 com um projeto: com o projeto de rece-
ber Jesus Cristo em seu coração como seu único 
Senhor e Salvador.  Eu te a� rmo que este projeto 
será algo realmente novo para um ano novo e que 
in� uenciará a sua vida não por décadas, mas para 
sempre, até a eternidade.

Romanos 10:9 nos diz: “Se com a tua boca confes-
sares Jesus como Senhor e em teu coração creres 
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás 
salvo.”

Esse pode ser o seu projeto de vida para 2022 
que se aproxima: mudar totalmente a sua vida, 
sair das restrições com sabedoria, sair do casual 
e fazer algo diferente, radical, que vai te tornar 
uma nova criatura, um novo homem, uma nova 
mulher. Sejamos ousados em nossos projetos de 
vida nesse ano novo.
Se precisarem de ajuda, estarei à disposição para 
conversarmos e tomarmos juntos posições bem 
de� nidas a respeito desse projeto. Venha nos 
visitar. Vamos conversar sobre os mandamentos 
de Deus.
As pessoas estão mais confusas a cada dia e me-
nos decididas a que caminho tomar em suas vidas 
e eu quero aproveitar a oportunidade de poder 
indicar esse caminho para você e fazer parte da 
sua história de sucesso como homens e mulheres 
bem-sucedidos.

Deus tem nos dado esses dons e queremos 
compartilhar com vocês.  Nossas reuniões são: 
quartas-feiras, às 20h, e domingos, às 19h, na Rua 
Américo Gonçalves Ferreira 440, Guararema, 
atrás da Escola Ivan Brasil. As reuniões são trans-
mitidas pelo Facebook. Participem conosco!
Tenham todos um Ano-Novo de sucesso e bem-
-estar pessoal. Grande abraço

Daniel Ruziska

2022 - Novo tempo

daniel@agapecorretora.com.br

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

Mercado de trabalho. Mogi e Guararema apresentaram saldo negativo de trabalhos formais, mas 
números voltaram a crescer recentemente, segundo dados do Caged e do SAT

Polo Digital oferece conteúdos
e materiais para startups
Uma alternativa para quem 
busca tirar uma ideia do papel 
e torná-la realidade, as startups 
são um modelo de negócio novo 
e menos burocratizado. Para 
atender e auxiliar essas empre-
sas jovens, o Polo Digital de Mogi 
das Cruzes oferece conteúdos, 
materiais e mentorias.

Em entrevista ao O Novo, o di-
retor do Polo Digital, Fábio Castilho, 
ressaltou que a importância das 
startups vai além da monetização 
de uma ideia. “São uma porta de en-
trada [para o mercado de trabalho] 
para jovens, mas também são uma 
saída positiva para pessoas de meia-
-idade que se cansaram de um em-

prego ou pessoas com uma idade 
mais avançada que querem novos 
desa� os e que ainda têm disposi-
ção. São para todos.”Segundo Cas-
tilho, no cenário pandêmico, é na 
inovação e no empreendedorismo 
que vive a solução para quem busca 
uma nova fonte de renda. O diretor 
conta que, para pessoas que tiveram 
suas vagas ceifadas pela crise da 
pandemia, a saída acaba sendo em-
preender, seja vendendo alimentos, 
roupas ou prestando serviços e, às 
vezes, dessas atividades, surge um 
novo negócio.  

“O empreendedorismo e a ino-
vação são fundamentais em qual-
quer momento ou situação, mas, na 

pandemia, são imprescindíveis. Não 
só como uma saída, mas como um 
meio de viver. As pessoas começam 
com um projeto pequeno, que pou-
co a pouco cresce e acaba servindo 
para sustentar uma família”, explica 
o diretor.

E para quem já está no meio e 
começou seu negócio há pouco 
tempo, Castilho recomenda que o 
foco seja a busca por quali� cação e 
informação. “Invistam em conheci-
mento, se preparem, saibam sobre 
o mercado, per� l do consumidor, 
ideias e projetos próximos ou con-
correntes. Conheçam tudo o que 
pode aprimorar sua ideia, deixá- la 
mais forte”, sintetizou. (F.M.)

Pr. Daniel Ruziska e Pra. Ana Maria Ruziska
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Marcio Pereira

Lucas Luiz

A importância do 
planejamento das 
licitações

Aforismos

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/ZPG81O

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/NF25O4

Boas Festas!!!

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

em dúvida, este ano de 2021 começou 
com muitas notícias tristes, perdas de 
familiares, amigos, conhecidos e no 
mundo dos famosos, que nos deixa-

ram sem chão. Foram meses difíceis até que, no 
� nal de janeiro, o Governo deu início à vacina-
ção contra a Covid-19. A passos de tartaruga, 
muitas pessoas não tiveram tempo de tomar a 
vacina e perderam a vida. Do meio do ano em 
diante, houve uma força-tarefa e chegamos ao 
� nal do ano com uma queda considerável dos 
casos do novo coronavírus.
Sendo assim, apesar 
dos números, temos 
muito a agradecer a 
Deus pelos cientistas, 
pelos médicos, enfer-
meiros e trabalhado-
res da Saúde em ge-
ral, por doarem suas 
vidas pelas vidas dos 
nossos parentes, ami-
gos e entes queridos. Agradecer pela vacina, que 
nos deu   esperança e fôlego para trabalharmos 
por um mundo melhor. A todos os que abraçaram 
esta causa e ajudaram, seja por meio de doações, 
ações, projetos e programas voltados a cuidar da 
população mais carente, em estado de vulnerabili-
dade, só temos que dizer: Muito obrigado!
Foram toneladas e mais toneladas de alimentos, 
medicamentos, roupas e tantas outras coisas. Fo-
ram tantas ONGs, associações, clubes, Fundos 
Sociais, igrejas, entidades e instituições que não 
caberia aqui elencá-los. Obrigado pelo carinho e 
amor pelo outro.
Feliz Natal e um 2022 de muita paz, saúde 
e prosperidade!

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

Enquanto isso, 
prevalece o 
“novo normal”

S

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Brasil. Refis 2022 é aprovado pela Câmara dos Deputados » 
https://onovo.com.br/economia/refis-2022-e-aprovado-pela-
camara 

Lazer. Feiras de Guararema têm horário especial neste fim de 
ano » https://onovo.com.br/guararema/feiras-de-guararema-
tem-horario-especial-neste-fim-de-ano

Saúde. Santa Casa e UPAs de Mogi sofrem com superlotação » 
https://onovo.com.br/ciencia-e-saude/santa-casa-e-upas-
de-mogi-lotadas 

Construa um 
verdadeiro Feliz Natal 
e Feliz Ano-Novo!

Piscamos e o ano acabou! “E o 
que você fez?” A simbologia do 
encerramento de um ciclo me 
traz um sentimento de gratidão e 
esperança, ainda que possa vir do 
fundo do coração de uma pessoa 
otimista e sonhadora que sou. 
Passa-me um � lme de como foi 
o ano e, nesta época, eu colho os 
aprendizados do momento da 
dor, as evoluções conquistadas 
diante de tudo alcançado e os 
desejos para o próximo ciclo, por 
algo que precisarei tentar mais 
uma vez!  

Foram 365 novas oportunidades 
que tivemos a cada amanhecer, 
oportunidade de agradecer, de 
perdoar, de doar, de fazer, de 
amar... Oportunidade de ser 
feliz! Não, o amanhã não nos é 
prometido, então, a oportunidade 
é para hoje! Enquanto alegria é 
um sentimento momentâneo 
de contentamento, a felicidade é 
um estado de espírito constante 
construído por atitudes; atitudes 
estas praticadas ao longo de todo 
o ano e que constroem verdadei-
ramente um Feliz Natal e um Fe-
liz próximo ano. Se não fez, faça! 
Se não amou, ame! Se não doou, 
doe! Se não perdoou, perdoe! 

Juliane Satie é Administradora de 
Empresas, especializada em Finanças, 
Pedagoga, membro fundadora da 
Apae Guararema, onde atua 
voluntariamente como diretora 
Financeira e Administrativa.

A felicidade do publicitário é receber 
aquela mensagem do cliente dizendo 
que o job está aprovado 

Quem se identifica?

Uma honra poder entrevistar o professor 
e teólogo Fábio dos Santos. Quanto 
conhecimento bíblico! Obrigada por me 
presentear com a última live do ano.

17 DE JULHO DE 2021

22 DE DEZEMBRO DE 2021

Arquivamos esse projeto e não vai 
haver pedágio”

Rodrigo Garcia.
Governador em exercício sobre a instalação de uma praça 
de pedágio na rodovia Mogi-Dutra
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Papai Noel da Associação 
Comercial de Mogi visita o 
centro comercial

Casa da Memória de Guararema 
lança exposição ‘Dos Sonhos’ 

O Papai Noel da Associação Comercial de Mogi 
das Cruzes (ACMC) passeou pela região central 
de Mogi, nesta quarta-feira (22). A visita do bom 
velhinho ao centro comercial já é uma tradição, 
que retorna este ano. Durante o passeio, o 
personagem conversou com os comerciantes e 
tirou fotos com as crianças.

Em clima de festas de � nal de ano, a Casa da Memória Antonia 
Guilherme Franco (Dona Nini) lançou nesta quinta-feira (23) 
a Exposição Galeria dos Sonhos, com pedidos das crianças das 
escolas municipais para 2022. Todas as crianças participaram 
da ação, sendo que a equipe de cada escola fez uma pré-seleção 
e, posteriormente, representantes da Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer e de Educação � zeram a seleção dos 
sete ganhadores.

ARQUIVO PESSOAL DIVULGAÇÃO

Confi ra o que abre e o que fecha no fi m de ano na região
FERIADÃO

Em Guararema, o expe-
diente no Paço Municipal e 
nas Secretarias Municipais 
será mantido do dia 27 a 30. 
Nas sextas-feiras, 24 e 31, 
não haverá expediente nas 
repartições públicas.

A vacinação contra a Co-
vid-19 acompanhará o expe-
diente do Paço e das Secretarias, 
funcionando de segunda a quin-
ta-feira, em ambas as semanas, 
das 8 às 18 horas.

O funcionamento de di-
versos serviços essenciais está 
mantido. A Coleta Comum de 
lixo permanecerá da mesma 
forma, sem alterações no cro-
nograma estipulado. O mesmo 
acontece com a Coleta Sele-
tiva de recicláveis. O velório e 
cemitério manterão funciona-
mento normal. Em relação aos 
serviços de urgência, como 
Samu e bombeiros, mesmo 
funcionamento de dias úteis, 

sendo o contato realiza-
do pelos telefones 192 
e 193, respectivamente.
Os pontos turís-
ticos de Guarare-
ma estarão abertos 
para visitação.

Mogi
Já em Mogi das Cruzes, 

a Prefeitura não terá expe-
diente durante o feriado de 
Natal. O atendimento será 
retomado na segunda-feira 
(27). Os serviços essenciais 
funcionarão normalmente 
todos os dias.

No Mercado Municipal, 
o atendimento será das 7h 
às 18h de hoje (24), mas o 
local permanecerá fechado 
no sábado e no domingo 
(25 e 26). Entre os dias 27 e 
31 de dezembro, o Merca-
dão terá horário normal de 
expediente, das 7h às 18h. 
Nos dias 1º e 2, o permane-
cerá fechado.

A Secretaria Municipal 

de Agricultura fará uma Fei-
ra Especial para atender a 
população nos dias 24 e 31 
de dezembro, das 7h às 13h, 
no estacionamento do Pró-
-Hiper, no Mogilar. Já nos 
dias 25 de dezembro e 1º 
de janeiro, não haverá feiras 
livres. A Feira Noturna não 
funcionará nas duas sextas-
-feiras (24 e 31).

O comércio atacadista 
do Mercado do Produtor 
funcionará até as 14h nos 
dias 24 e 31 e não terá ex-
pediente nos dias 25 e 1º de 
janeiro.

Nos dias 24 e 31, os par-
ques Centenário, Leon Fef-
fer e da Cidade atenderão 
a população das 7h às 15h. 
Já nos dias 25 de dezembro 
e 1º de janeiro, o funciona-
mento será das 9h às 17h.

Saúde
Na área da Saúde, o 

Centro de Referência do 
Coronavírus funcionará nor-

malmente durante todo o fe-
riado. Para outras situações 
de urgência e emergência, as 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs), 24 horas do 
Rodeio, Oropó e Jundiapeba 
funcionarão de forma inin-
terrupta. A unidade 24 horas 
do Jardim Universo e o Pró-
-Criança também atenderão 
normalmente a população. 
Para remoção de pacientes, 
a Cure 192 trabalhará inin-
terruptamente.

A Guarda Municipal e o 
Departamento de Fiscaliza-
ção de Posturas manterão 
o atendimento ao públi-
co pelo telefone 153 para 
denúncias e reclamações 
sobre as legislações muni-
cipais, além de casos de ur-
gência e emergência.

Já o Serviço Munici-
pal de Águas e Esgotos 
(Semae) atenderá emer-
gências como falta de 
água e vazamentos pelo 
telefone 115.

O Título de Eleitor é o documento que 
comprova que o cidadão está devidamente 
registrado perante a Justiça Eleitoral. O arti-
go 71 do Código Eleitoral observa que, caso 
o eleitor deixe de votar, poderá ter seu título 
cancelado. O cancelamento pode ocorrer 
quando o eleitor estiver com seus direitos 
políticos suspensos, quando tiver mais 
de uma inscrição, deixou de votar em três 
eleições consecutivas e não justi� cou suas 
ausências e, por � m, pelo falecimento.

Mas os cidadãos que ainda não possuem 
o título de eleitor devem se atentar a uma 
segunda questão: o prazo para cadastrar-se, 
transferir, regularizar ou efetuar modi� ca-
ções no título. 

A Justiça Eleitoral tem suas particularidades 
e, por ser uma Justiça Especializada, cuja 
demanda de trabalho se torna exorbitante 
nos anos pares (anos de eleição), os prazos 
para alguns serviços aos cidadãos possuem 
prazo para serem realizados, sob prejuízo de 
terem de ser realizados apenas no próximo 
ano. Temos como exemplo o próprio título 
de eleitor. O cidadão que desejar se alistar 
(16/17 anos) e os que são obrigados a se 
alistarem (18 anos +), devem procurar o car-
tório eleitoral competente para efetuar seu 
registro em até 180 dias antes do próximo 
pleito eleitoral, para que a Justiça Eleitoral 
possa organizar a votação em todo o País, 
sem prejuízo das atividades cotidianas já as-
sumidas. Finda a eleição, o cidadão que não 
tirou o título poderá voltar a pedir o serviço.

Por � m, outro ponto importante a destacar é 
acerca da necessidade de cadastramento da 
biometria, que, em decorrência do coro-
navírus, está temporariamente suspensa. 
Retornando o cadastramento, o eleitor deve 
se atentar ao prazo estabelecido pela Justiça 
Eleitoral para o cadastramento, sob pena de 
ter seu título cancelado.

Natasha Santos

Título Eleitoral

Instagram: @na.santoss

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br
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Fundo Social mantém foco
na doação de alimentos

A arrecadação de alimentos 
não-perecíveis foi a prio-
ridade do Fundo Social de 
Solidariedade de Mogi das 
Cruzes em 2021. Durante 
o ano, para auxiliar a po-
pulação em um quadro so-
cial crítico, 34 toneladas 
de alimentos e milhares de 
cestas básicas foram doa-
das à entidade e repassadas 
à população em situação 
de vulnerabilidade.

Na segunda e terça-feira 
desta semana de Natal, mais de 
1.400 famílias foram contempla-
das pelo mutirão de entrega de 
cestas básicas em diversos bair-
ros e regiões afastadas da área 
central de Mogi das Cruzes.

Além destas, outras cam-
panhas e projetos realizados 
ao longo de 2021 alcançaram 
números importantes para a 

DIVULGAÇÃO/PMMC

Projeto entrega cesta básica

SEJA FELIZ

A Associação Bene� cen-
te Seja Feliz Idade aten-
deu, domiciliarmente, 40 
famílias por mês, reali-
zando entregas de cestas 
básicas e levantamentos 
socioeconômicos. Apro-
ximadamente 2.000 ces-
tas foram doadas durante 
o primeiro semestre de 
2021, mesmo com a im-
possibilidade de realizar 
atividades presenciais. 
Já na segunda metade do 
ano, as atividades presen-
ciais foram gradualmente 
retomadas com o Rugby 
e retomada parcial da in-
tegração comunitária e o 
curso pro� ssionalizante 

“Programa Jovem Agri-
cultor do Futuro”, soman-
do 315 pessoas bene� cia-
das em 2021.

A Seja Feliz existe desde 
2014 e é uma Organização 
Social Civil (OSC), uma enti-
dade sem � ns lucrativos, que 
luta pela garantia de direitos 
básicos às famílias da região, 
atendendo qualquer muníci-
pe de Guararema.

A entidade oferece cur-
sos pro� ssionalizantes e di-
versas o� cinas esportivas, 
culturais e socioeducativas, 
além de alimentação no lo-
cal, encaminhamento à rede 
de Assistência Social, orien-
tações com apoio psicosso-

cial e acolhimentos, tudo de 
forma gratuita.

“Uma das motivações 
para continuar com nosso 
trabalho é o pensamento de 
que é necessário promover 
tanto o bem-estar quanto a 
mobilidade social, para que 
as pessoas encontrem cami-
nhos para viver melhor, cada 
um da sua maneira”, explica 
a diretora Executiva da asso-
ciação, Maíra Moreno.

Atualmente, o Seja Feliz 
precisa de ajuda para a con-
tratação de educadores e o� -
cineiros, ou seja, pagamento 
de recursos humanos, com-
pra de materiais para as ativi-
dades. “Estamos abertos para 

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Mogi e Guararema. Setor, ligado à Prefeitura, arrecadou mais de 30 toneladas de 
alimentos, além de outros projetos realizados ao longo do ano

Assistência. Fundo Social de Mogi teve uma demanda muito 
maior em 2021, devido à pandemia e ao aumento do desemprego

Iniciativa. Objetivo do Projeto Seja Feliz é proporcionar bem-estar à 
comunidade e cursos profissionalizantes para os jovens

solidariedade no município. 
Em um balanço dos atendi-
mentos do Fundo Social, o 
Inverno Solidário arrecadou 
9.544 cobertores; já o Natal 
de Sorrisos entregou mais 
de 25 mil brinquedos; e a 
Campanha Tia Chica arre-
cadou mais de 6 mil pacotes 
de absorventes.

O banco de perucas do 
Projeto Cabelegria rece-
beu mais de 1.500 mechas 
e doou mais de 30 perucas 
a mulheres que passaram 
por tratamento oncológi-
co ou perderam os cabelos 
por conta de outras enfer-
midades. O Fundo Social 
também doou mais de 20 
mil cestas básicas ao Proje-
to Mogi Contra Fome, cria-
do com o intuito de ame-
nizar os impactos sociais 

da pandemia.
“Em momentos como 

o que vivemos, a solidarie-
dade se torna ainda mais 
importante. É a partir dela 
que as pessoas se unem em 
prol daqueles que precisam 
de ajuda e isso só acontece 
quando entendemos a si-
tuação do outro”, comentou 
a presidente Simone Cunha 
sobre os atendimentos rea-
lizados em 2021.

Guararema
Em 2021, o Fundo So-

cial de Guararema realizou 
eventos e diversas ações 
entre amigos que auxilia-
ram a conseguir recursos, 
apesar das di� culdades en-
frentadas ao longo do ano, 
que limitaram essas ações.

Ao ser questionado 

sobre os trabalhos 
realizados em 2021, 
a assessoria do Fun-
do Social de Guara-
rema relembra um 
caso marcante: “Em 
julho, retomamos o 
Projeto da Loja Pé-
rola do Bem. No mês 
de outubro, um pai 
de família que assis-
timos com cesta bá-
sica, conhecendo o 
projeto, empenhou-

-se procurando di-
versos comércios da 
região onde mora 
para juntar recicla-
dos, a fim de trocar 
por roupas novas e 
um tênis novo para a 
família. Esse é nosso 
verdadeiro intuito, 
transformar vidas 
e conscientizar so-
bre o valor do que 
reciclamos”, infor-
ma a assessoria do 

Fundo Social.
Neste período, 

houve um aumen-
to significativo no 
número de pessoas 
que buscaram as-
sistência, devido 
ao aumento do de-
semprego gerado 
pela pandemia. 
Cerca de 200 famí-
lias foram atendi-
das mensalmente 
em Guararema.

que pessoas físicas ou 
jurídicas apadrinhem 
o� cinas. Também 
buscamos ajuda � nan-
ceira para manuten-
ção geral da OSC, que 
abrange 11 salas de 

aula e para alimenta-
ção diária”, completou.

Para ajudar o pro-
jeto, além da ajuda 
voluntária, Maria des-
taca o cadastramento 
do CPF no Programa 

Nota Fiscal Paulista. 
Para mais informa-
ções sobre como doar, 
acesse: https://www.
sejafeliz.org.br/index.
php/seja_colabora-
dor/ . (FM)
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Em 2021, os impactos 
da pandemia afetaram di-
versos campos da socieda-
de: Economia, Educação 
e, principalmente, Saúde. 
Tão afetada quanto estes, 
a solidariedade se viu em 
crise no “novo normal”. O 
Instituto Pró + Vida São Se-
bastião (IPVSS) e o Grupo 
de Apoio à Pessoas com 
Câncer (GAPC), entida-
des voluntárias voltadas 
ao cuidado de idosos e 
doentes, respectivamente, 
sentiram fortemente os 
impactos negativos que o 
isolamento trouxe.

E, para os grupos mais 
sensibilizados e vulne-
ráveis, as di� culdades 
vão além das doações e 
arrecadações. Pacientes 
apresentam quadros de 
depressão e ansiedade, 
pela falta de contato com 

Esperança. Entidades filantrópicas foram muito afetadas pela queda de 
doações e arrecadações em decorrência da pandemia

 FESTAS
Boas

 FESTAS

É tempo de união, paz, amor e muita 
reflexão. Aprendemos em 2021 que 

podemos começar e recomeçar quantas 
vezes for preciso. E nesta época mágica, 

desejamos a você um Feliz Natal e um Ano 
Novo cheio de realizações!

Crise. Além de queda nas doações, instituições também tiveram outros 
setores afetados durante a pandemia

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

familiares e pessoas pró-
ximas; o agravamento ou 
adoecimento de pessoas 
assistidas; e o sentimento 
de luto com as perdas di-
� cultaram, ainda mais, os 
atendimentos em 2021.

GAPC
O GAPC é uma enti-

dade sem � ns lucrativos 
que há 20 anos sobrevive 
unicamente da doação de 
particulares e empresas. É 
uma entidade que auxilia 
os pacientes com câncer, 
fornecendo medicamen-
tos, acompanhamento 
e atividades em prol do 
bem-estar. O GAPC aten-
de todo o Alto Tietê, Ber-
tioga e ABC Paulista.

De acordo com rela-
ções públicas do GAPC, 
Pamela Marques, não 
houve um aumento de no-
vos cadastros, mas sim na 
porcentagem de pacien-
tes mais graves e muito 

mais debilitados, devido 
aos atrasos em cirurgias e 
no tratamento em si. “Isso 
impactou muito o volume 
de atendimento das nos-
sas pro� ssionais, como a 
� sioterapeuta e a nutri-
cionista, além da psicólo-
ga, que teve de lidar com 
muitos casos de depres-
são e ansiedade”.

Em contrapartida ao 
aumento de casos graves, 
a arrecadação de insumos 
e de dinheiro caiu signi-
� cativamente, dado que 
os eventos são uma das 
formas de captação para 
a instituição. “As pessoas 
se sensibilizam mais fa-
cilmente devido à pande-
mia, demonstram apoio, 
mas não conseguem aju-
dar efetivamente por esta-
rem também sem condi-
ções � nanceiras”, explica 
Pamela Marques.

Atualmente, o GAPC 
busca novas formas para 

se adaptar ao “novo nor-
mal”. Novas parcerias, 
novas formas de arreca-
dação e eventos on-line 
são parte dos planos para 
2022. Mais detalhes sobre 
como ajudar a entidade, 
acesse https://www.gapc.
org.br/como-ajudar .

Pró+Vida
O Instituto Pró+Vida 

São Sebastião iniciou suas 
atividades há 42 anos, 
buscando acolher e dar 
ao idoso uma vida digna. 

Hoje, a instituição conta 
com um corpo de funcio-
nários e voluntários que 
atuam em prol da causa.

Em 2021, o IPVSS não 
teve um aumento de aten-
didos, mas sofreu queda 
no número de doações e 
arrecadações. A institui-
ção conta, ainda, que a 
maior di� culdade foi em 
relação à convivência dos 
atendidos, uma vez que, 
devido às restrições da 
pandemia, não houveram 
visitas, festas ou encon-

tros. “Continuamos abra-
çando a nossa causa, mas 
respeitando as restrições 
para manter a segurança”, 
diz a nota.

Para o próximo ano, 
o Pró+Vida busca, den-
tro das possível, reto-
mar as atividades e os 
eventos de captação, 
para continuar melho-
rando o atendimento. 
Para mais informações 
sobre como ajudar, 
acesse https://www.
ipvss.org.br/site.

Ano de 2021 foi difícil para as entidades 
fi lantrópicas do Alto Tietê 



O NOVO12 EDIÇÃO 747 — SÁBADO | 24.12.2021 A 30.12.2021

ESPECIAL BOAS FESTAS

Batizado de Melissa

Green Net inaugura sua 
loja � sica em Guararema

Fernanda Murawjew

A pequena Melissa recebeu o Batismo 
no último dia 4, na Igreja Matriz de 
Guararema. Em cerimônia muito 
aguardada e abençoada, Melissa 
celebrou esse nobre momento junto à 
família e aos padrinhos. 
Que o menino Jesus te abençoe e 
proteja sempre! 
Votos de total felicidade e boas festas!

A GREEN NET inaugurou sua loja 
física em Guararema, no último 
dia 18. Os proprietários Beatriz de 
Souza e Flávio Lino celebraram essa 
abençoada conquista e estão de 
portas e corações abertos para a 
população guararemense! A Green 
Net está localizada na Av. Antônio 
Teixeira Muniz, 1.527, bairro Ipiranga, 
Guararema/SP.  Desejamos muitas 
bênçãos e sucesso para o 
novo empreendimento!

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

Melissa com seus pais Priscila e 
Márcio

Melissa com seus padrinhos de 
batismo Carlos e Ivone

Flávio Lino com sua família: Ana 
Paula,  Beatriz, Daniel, Ana Cláudia, 
sua mãe Rose, Vítor e Ana Júlia

A vovó Terezinha com os netos 
Melissa e Luís Gustavo

Melissa com seus padrinhos de 
consagração Patrícia e Rodrigo

Vovó Terezinha com os netos Luís 
Gustavo e Antony, a nora Juliana e 
seu fi lho Rudi

João Vítor, Laiane, Tiago, Bia 
e Lino, Betania, Jucilene, e as 
crianças Heitor e Isabella

FACEBOOK/ fernanda.murawjew
INSTAGRAM/ fernandamurawjew_fotografia

Whatsapp 11 99813 9242

LEIA MUITO +
onovo.com.br/fernanda
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Natal é época de renascimento; época de reacender o fogo da vida, de renovar 
os sonhos... Por meio destas crianças lindas, Noah Condo, Maria Eduarda 
Saldia Salas Barreira, João Vittorio Brito Vieira, Alice Bento Castrezana Simões 
e Bento Castrezana Simões, estrelas da campanha de Natal do Caderno W, em 
parceria com a Lídia Kids, C8 - Condomínio, Nadia Conceito e Kopenhagen, 
desejo a todos vocês um Natal abençoado. Que a alegria de viver e de amar ao 
próximo esteja sempre presente nos corações de todos!

Natal é a ternura do passado, o 
valor do presente e a esperança 
de um futuro melhor

ARQUIVO PESSOAL

SALAS
MARIA

editor@onovo.com.brFACEBOOK/ Caderno W
INSTAGRAM/ cadernow

onovo.com.br/maria-salas

caderno.W

Aquele que não tiver o Natal no seu coração nunca o encontrará 
debaixo de uma árvore.” Roy Smith

Abra sua conta

Somos uma Instituição 
Financeira Cooperativa feita de

pessoas para pessoas.

Os 30 anos do 
Tomás Agostinho

Percy Benedicto de Siqueira 
Neto, Maria Eduarda Gomes de 
Siqueira, Elaine Cristina Gomes 
de Siqueira, Percy Benedicto de 
Siqueira Junior, o Pitty, e Paulo 
Henrique Gomes de Siqueira, 
na festa em comemoração 
aos 30 anos do Colégio Tomás 
Agostinho. A festa no Sollar 
da Árvore, que contou com a 
presença de alunos, ex-alunos, 
professores e familiares, rolou 
das mais animadas ao som da 
Bandi´t, com comes e bebes by 
Buffet Síntese do Sabor.

Mesa posta: 
proposta sutil e uma 
coleção de memórias

Vitor Zerbinato 
ganha ateliê em
São Paulo 

No começo deste mês, a Nadia 
Conceito, na Vila Oliveira, 
promoveu a palestra Mesa Posta 
Natalina, em que Soraia Lopes 
foi a palestrante. Uma tarde 
agradável, que contou ainda 
com a degustação da ceia de 
Natal da Bisa Maria e a presença 
da Wine&Friends Delivery, 
que apresentaram vinhos e 
espumantes que harmonizam 
com a ceia natalina. 

O tapete vermelho é pouco para o 
estilista José Vitor Zerbinato, que 
vê suas lindas criações vestindo 
lindas mulheres, das anônimas 
- porém, para ele, igualmente 
famosas-, às estrelas nacionais 
e internacionais. As criações 
elegantes e femininas do estilista 
são vestidas por celebridades 
como a apresentadora Luciana 
Gimenez (com ele na foto), que 
vive arrasando com os looks de 
Zerbinato. No dia 15 de dezembro, 
o estilista, com a sócia e irmã 
Isabel Sanchez, e a sobrinha 
Andrea, inaugurou o Atelier 
São Paulo, na Rua Bela Cintra, 
1.870. Parabéns!
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JÚLIA ANDRADE

Região oferece opções
de lazer em janeiro
Férias. Cidades contam com diversos parques e espaços ambientais para 
entreter as crianças durante o período de férias escolares

Piscina. Uma das opções é a unidade do Sesc, que oferece espaço de 
lazer, de artes, para brincar, uma piscina, além de outras atrações

A Secretaria Munici-
pal do Verde e Meio 
Ambiente oferece vi-
sitas monitoradas ao 
Núcleo Ambiental Ilha 
Marabá, no Mogilar, 
ao Viveiro Municipal, 
no Parque Leon Fe� er, 
e ao Parque Municipal 
Chiquinho Veríssimo. 
As visitas ocorrem du-
rante a semana, em 
grupos reduzidos e 
com uso obrigatório 
de máscara. O agenda-
mento é realizado pe-
los técnicos da secre-
taria, a partir de uma 
análise de demanda e 
da disponibilidade de 
horários, formando os 
grupos. O contato pode 
ser feito pelo telefo-
ne 4798-5959 ou pelo 
e-mail svma@mogi-
dascruzes.sp.gov.br . 
As visitas são uma boa 
opção de lazer e educa-
ção ambiental para os 
mogianos, principal-
mente estudantes.

SNa Ilha Marabá, os 
estudantes assistem a 
uma palestra sobre o 
ecossistema da várzea do 
Tietê e percorrem a trilha 
que dá acesso às mar-
gens do rio. Já no Vivei-
ro Municipal, os alunos 
conhecem o espaço e as 
diferentes espécies exis-
tentes no local.

Outra opção de visita 

monitorada é o Parque 
Municipal Chiquinho Ve-
ríssimo. Ela começa com 
uma pequena palestra, 
na qual os participantes 
aprendem um pouco so-
bre a história do espaço 
e da Serra do Itapeti. Em 
seguida, acontece a tri-
lha, considerada de mé-
dia complexidade e com 
cerca de 1,5 quilômetro 
de extensão.

A recomendação é 
para que os participantes 
venham com calça com-
prida, além de calçados 
fechados e confortáveis. É 
importante levar repelen-
tes, protetor solar, lanche e 
água. No parque, existem 
cerca de 300 espécies de 
aves identi� cadas, além 
de 40 tipos de mamíferos.

Também há o Parque 
da Cidade, que dispõe 
de diversas estruturas 
voltadas à prática de ati-
vidades físicas e esporti-
vas, como quadras, pista 
de caminhada e espaço 
para lazer das crianças. A 
Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer também 
manterá em funciona-
mento os centros espor-
tivos e outros espaços, 
como o Mogi Skate Park. 
Essas unidades podem 
ser utilizadas gratuita-
mente para a prática de 
atividades recreativas e 
de lazer. Já a Secretaria 

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

do Verde mantém os 
Parques Centenário e 
Leon Fe� er abertos dia-
riamente à população, 
com opções de lazer, 
prática esportiva e con-
templação da natureza. 
Os três parques fun-
cionam das 7h às 17h. 
Em todos os locais, os 
frequentadores devem 
respeitar as medidas 
de proteção sanitária, 
como uso obrigatório 
de máscara, distancia-
mento social e uso de 
álcool gel.

Mogi das Cruzes 
também conta com o 
Sesc, que oferece o Gal-
pão Múltiplo Uso, para 
shows, espetáculos e 
exposições; o Centro 
de Educação Ambien-

DECRETO Nº4139, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$139.000,00 
(cento e trinta e nove mil reais) e dá outras providências.
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

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

MODALIDADE: Leilão 02/2021, PROCESSO: 6501/2021, OBJETO RESUMIDO: Alienação de Bens Móveis 
(SUCATA), DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 27/01/2022, às 14h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações 
do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. Os interessados poderão 
obter o Edital na Diretoria de Gestão de Controle de Suprimentos, devendo a licitante trazer mídia removível 
gravável, preferencialmente CD ou “pen drive”, para gravação, ou ainda, poderá solicitá-lo através do e-mail 
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) 4693-8013.

AVISO DE LICITAÇÃO

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

MODALIDADE: Pregão Presencial 103/2021, PROCESSO: 584/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇO DE PÃES VARIADOS. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 14/01/2022 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.

AVISO DE LICITAÇÃO

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal

MODALIDADE: Pregão Presencial 104/2021, PROCESSO: 585/2021, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO 
DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE CIMENTO. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 14/01/2022 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.

tal, o Espaço de Tecno-
logias e Artes, o Espaço 
de Brincar, piscina, duas 
quadras poliesportivas e 
um café. A unidade não 
funcionará nos dias 24, 
25, 26, 27 e 31/12 e 01, 02 
e 03/01.

Guararema 
As atividades cultu-

rais e esportivas serão re-

tomadas em Guararema 
a partir de 4 de janeiro, 
com aulas, cursos e o� ci-
nas nas mais diversas ca-
tegorias. Além disso, to-
dos os parques e praças 
de Guararema continua-
rão abertos para receber 
o público, seguindo os 
protocolos para combate 
à pandemia da Covid-19.

Destacam-se a Ilha 

Grande, com amplo con-
tato com a natureza, o 
Parque da Pedra Monta-
da e o Recanto do Amé-
rico, o Pau D’Alho. Por 
conta das medidas de 
prevenção à Covid-19, 
não haverá este ano pro-
gramação organizada 
pela Prefeitura dedicada 
exclusivamente ao perío-
do de férias.

Parque. Centenário é uma das opções de lazer 
em Mogi das Cruzes
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A equipe de Futsal Sub-11 do Clube de Campo de 
Mogi das Cruzes (CCMC) conquistou o título iné-
dito da Série Ouro da Copa do Sindicato dos Clu-
bes do Estado de São Paulo (Sindi Clube). A � nal 
foi disputada contra o tradicional Círculo Militar. Os 
mogianos venceram por 2 a 1, em jogo emocionan-
te que marca o trabalho de base feito nos últimos 
4 anos. Logo no início do jogo, o Clube de Campo 
sofreu o primeiro gol. Mesmo com as di� culdades, 
os garotos mantiveram o equilíbrio e � zeram da su-
peração o lema para buscar a virada. No 2º tempo, 
empatou a partida com gol de Enrico e virou com 
Daniel, que encerrou sua participação na Copa Sin-
di Clube 2021 como artilheiro. O elenco campeão 
é formado também por Arthur, Dante, Lucas Bar-
baris, Henrique, Luis Phelipe, Juninho, Kaique, João 
Pedro, Paulo Matheus, Enzo Carone, Cadu, além do 
treinador Cavera e seu auxiliar, Prof. Suzuki. 

ADRIANO LEITE

Futsal do CCMC campeão 

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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A Federação Paulista de Futebol divulgou a 
programação da 1ª fase da Copinha, que volta 
em janeiro após a edição 2021 ter sido cancelada 
devido à pandemia. O Alto Tietê terá 2 sedes: no 
Nogueirão, pelo Grupo 25, com a estreia do União 
Mogi dia 4 contra a Portuguesa-SP. Depois o 
Alvirrubro pega o São Raimundo-RR dia 7 e fecha a 
etapa classifi catória dia 10 com a pedreira do Inter-
RS, atual campeão da Copinha, Gaúcho, Brasileiro 
e Super Copa do Brasil. Todos os jogos começam 
17h15, com transmissão ao vivo da SporTV. Já pelo 
Grupo 16, no Suzanão, o USAC inicia a campanha dia 
4, 13h, diante do Ituano-SP, depois dia 7, 11h, encara 
o Concórdia-SC, e fi naliza contra o Fortaleza dia 10, 
15h15. Os jogos dos suzanenses terá transmissão 
pelo Paulistão Play/Eleven.

Após a derrota para o São Paulo por 89 a 72, no Morumbi, 
o Mogi Basquete sofreu outros 2 reveses em clássicos 
pelo NBB 21/22 nesta semana, ambos em casa: primeiro 
em confronto acirrado para o Bauru, por 79 a 76, e depois 
para o Pinheiros, por 82 a 65, caindo para o 11º lugar. Em 
busca da reabilitação, os mogianos encaram, dia 28/12, o 
EC União Corinthians, e dia 30/12 o Caxias do Sul, ambos 
duelos no RS.

TABELA DA COPINHA

MOGI PERDE MAIS 2 CLÁSSICOS

» FENÔMENO INVESTIDOR. 
A compra do Cruzeiro pelo 
ex-atacante Ronaldo sacudiu 
o meio esportivo, deixando a 
torcida empolgada. Porém, o 
desafi o é enorme diante das 
dívidas (aproximadamente 
R$ 1 bi). O novo dirigente dá 
sinais de choque de gestão, 
pois já demitiu Alexandre 
Mattos antes mesmo de iniciar 
na função e convidou Andrés 
Sanchez para ser homem-
forte da Raposa. Luxa também 
deve sair. 

» FUTEBOL ITALIANO. 
Mais uma vez a “Terra da 
Bota” é alvo de suspeitas de 
fraudes por parte da entidade 
máxima da modalidade e de 
grandes clubes, algo que 
já ocorreu anos atrás. Além 
disso, corre risco de fi car mais 
uma vez caso não passe pela 
repescagem das Eliminatórias 
Europeias, na qual terá 
que superar Portugal. E na 
Champions os tradicionais 
clubes italianos estão 
fracassando nas 
últimas temporadas. 
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OFF

Vida Loka campeão do Sub 
18 e Fênix do Futsal Regional 

Campeões!  Vida Loka e Fênix chegaram ao título em jogos emocionantes

Taça na mão! Partidas de alto nível marcaram encerramento da 
temporada em Guararema

SEMEL

Colaborou Monalisa Ventura 
e Gerson Lourenço
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Score da Semana.

Descrédito da 
torcida, manobras 
estatutárias e dívidas. 
Coleciona problemas e 
diretoria não terá vida fácil 
para apagar más campanhas. 
Anunciou reforços do lateral 
Rafi nha, goleiro Jandrei e 
meia Alisson e vai em busca 
de atacantes velozes. 

Sofre com 
processos 
trabalhistas e dívida 
aproximada de R$ 1 bi. 
Cartolas sonham com atacante 
de primeiro nível, mas já 
admitem as difi culdades. Por 
enquanto, o principal (e único) 
reforço é o meia Paulinho, mas 
elenco deve sofrer baixas.

Com difi culdades 
no mercado da 
bola, o Peixe aguardará virada 
do ano para trazer outros 
atletas mais acessíveis, como 
o meia Bruno Oliveira, da 
Caldense, anunciado nesta 
semana. Prioridade ao setor 
ofensivo, além de manter 
destaques do elenco.

Segue forte nas 
movimentações 
para reforçar plantel. Após 
confi rmar goleiro Lomba e 
meia Atuesta, diretoria trouxe 
o atacante Rafael Navarro, 
destaque do Botafogo na 
Série B. Também busca mais 
opções para defesa e ataque 
antes do Mundial. 

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

O Futsal teve as duas últimas deci-
sões dos torneios organizados pela 
Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer. Pelo Campeonato Regional 
Adulto a � nal disputa no Ginásio 
Municipal do Ipiranga entre Inde-
pendente e Fênix terminou 0 a 0 no 
tempo normal, com o Fênix levan-
do a melhor nos pênaltis, por 4 a 2. 
E no Municipal Sub 18 o Vida Loka 
levantou a taça com vitória por 2 a 
0 diante do Colônia Virtude, com 
destaque para o pivô Caio, autor de 

um gol e uma assistência. 
As competições marcaram, em 
grande estilo, a retomada das dispu-
tas esportivas após a parada forçada 
pela pandemia, inclusive com boa 
presença de público. Com torneios 
de todas categorias do Futsal, Sé-
ries Ouro e Prata do Futebol Adulto 
e do Vôlei Feminino (modalidade 
em ascensão), a Secretaria conclui 
a temporada com saldo positivo e 
perspectivas favoráveis para o ca-
lendário 2022. 

Guardiola, atual técnico 
do City, sobre a profunda 
crise que assola o ex-clube 
Barcelona, que além da 
eliminação precoce na 
Champions, 
perdeu Messi, 
Suárez e 
outros 
craques
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Agora é a hora 
de sofrer!”

Frase da Semana.

Pedro Rebouças 
Balanço do Hipismo em 2021
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a preço do etanol comum
Somente no Reina o Sol,
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