
Explosão de casos de gripe
lota hospitais e UBSs de Mogi 
das Cruzes e Guararema
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União e Usac 
movimentam 
a Copa SP de 
Futebol Júnior 

Guararema 
promove 
campanha 
Janeiro Roxo

CAMPANHA 
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MOGI REGISTROU UM AUMENTO DE 35% DE CASOS DE SINTOMAS 
GRIPAIS SOMENTE ESTA SEMANA. EM GUARAREMA, PRONTOS-
SOCORROS ADULTO E INFANTIL FICARAM LOTADOS COM CASOS 
DE GRIPE E COVID-19
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Apesar de 
polêmica, especialistas 
garantem que imunização 
neste público é necessária 
e segura. 

Nova cepa da doença, a IHU, 
foi identificada no sul da 
França. Cerca de 12 casos 
foram confirmados no país. 

Vacinação em 
crianças terá início a 
partir do dia 13

Identifi cada nova 
variante IHU do 
novo coronavírus
no sul da França

Prefeito de 
Guarulhos, Gustavo 
Henric, assume 
presidência
do Condemat

DISCUSSÃO

CEPA

POSSE

02

07

09

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

VANIA SOUSA

Caos na Saúde.
De novo?

EDITORIAL 06

Depois das festas de 
fim de ano, chegou a conta. 
Gripe e Covid-19. 

Passagem de ônibus 
sobe para R$ 5 neste 
domingo em Mogi 
das Cruzes
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Cidades O NOVO2

 Brasil inicia, no próximo dia 
13, uma nova etapa rumo à 
imunização completa de sua 
população contra o vírus da 

Covid-19. Estima-se a chegada da re-
messa de 1,2 milhão de doses da Pfi-
zer, único fabricante aprovado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA) até o momento para 
este público-alvo.

Depois de um avanço significati-
vo com mais da metade da população 
adulta vacinada no Brasil, um número 
superior a 143 milhões que já tomaram 
as duas doses, a dose única ou a terceira 
dose de alguma das vacinas disponíveis, 
chegou a hora dos pequenos.

Porém, o tema gerou polêmicas so-
bre a aplicação da vacina para esta faixa 
etária. O Ministério da Saúde realizou 
uma consulta pública por meio dos seus 
canais oficiais para saber quanto a apli-
cação das vacinas; já os especialistas 
da área da Saúde defendem a aplicação 
da vacina o mais breve possível para a 
garantia de uma infância sem riscos de 
complicações do novo coronavírus.

A disseminação da variante Ômicron 
é um novo fator no combate à pande-
mia, que preocupa as autoridades do 
Brasil, que tentam se recuperar de mais 
uma onda de casos e reforça a importân-
cia da imunização completa.

Especialistas
O enfermeiro infectologista do 

Hospital HSANP, Milton Monteiro, 
conta que vacinar é uma das formas 
mais indicadas de prevenção ao vírus: 
“A vacina para 9 milhões de crianças de 

DIVULGAÇÃO

Brasil inicia 
vacinação 
em crianças 
e Condemat 
estuda início da 
campanha na 
região
Polêmica. País prepara imunização 
de crianças de 5 a 11 anos, previsão de 
início a partir do dia 13; Mogi começa a 
vacinação na próxima semana

O

Dra. Mônica Levi. “Devemos permanentemente 
divulgar a importância das vacinas”

Dr. Milton Monteiro. “Vacinas são seguras”

Lucas Camargo
Especial para o O Novo

5 a 11 anos no Estado de São 
Paulo impacta na transmissão 
e agravo à saúde. Todas as 
vacinas avaliadas por estudos 
científicos são seguras e não 
foram evidenciados casos 
graves e reações em crianças, 
nos países que já realizam 
este procedimento”.

Em nota conjunta com 

outros médicos especialistas 
nos estudos das vacinas, a 
pediatra Monica Levi sai em 
defesa da vacinação contra a 
Covid-19 e considera a apli-
cação brasileira um avanço 
para a imunização deste pú-
blico. “No Brasil, podemos 
considerar nossos índices 
de vacinação infantil muito 
satisfatórios, entre os me-
lhores do mundo. Devemos 
permanentemente divulgar 
a importância das vacinas e 
sua utilidade na proteção da 
saúde”, enfatizou.

A favor. Milton 
Monteiro, 
enfermeiro 
infectologista do 
Hospital HSANP, 
diz que vacinas 
são seguras
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TRADIÇÃO E CONFIANÇA

(11) 4695-6214

(11) 97413-6282
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AS FOLICULITES TE INCOMODAM?

A DEPILAÇÃO A LASER É A SUA MELHOR OPÇÃO!
EM 2022 FAÇA DA DEPILAÇÃO A LASER SUA MELHOR AMIGA, ELIMINANDO AQUELES

PELINHOS QUE TANTO INCOMODAM E GARANTINDO UMA PELE MAIS SAUDÁVEL E MACIA!

AGENDE SUA CONSULTA!

Prefeitos  e  representantes 
das Câmaras Té cnicas de Saúde 
e  Educação do Condemat – Con-
sórcio de D esenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê  se  reu-
niram na manhã desta sexta-fei-
ra  (07)  para discutir  estraté gias 
para a  imunização de crianças 
de 5  a  11 anos contra a  Covid-19. 
D e acordo com dados le vantados 

p elo Consórcio,  cerca de 313 mil 
crianças de vem re ceb er a  imuni-
zação na re gião.

No entanto,  ap esar  dos anún-
cios real izados p elo G overno do 
Estado e  p elo Ministério da Saú-
de durante a  semana,  as  prefei-
turas ainda se guem sem infor-
maçõ es pre cisas sobre como se 
dará a  imunização do público.

Prefeitos  e representantes do 
Condemat se reúnem para discutir 
estratégia de imunização

VACINAÇÃO
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Cidades

Mogi registra aumento de 35% 
nos casos de sintomas gripais

Mogi das Cruzes registrou um 
aumento de 35% na procura 
por unidades de saúde em 
função de sintomas gripais 
durante toda esta semana. 
Para fazer frente aos novos 
casos, a Secretaria de Saúde 
do Município vem adotando 
mudanças, sendo uma delas 
a criação do Centro de Com-
bate à Gripe na UBS Alto do 
Ipiranga. A explosão de casos 
de síndrome gripal no muni-
cípio é re� exo do surto da In-
� uenza A (H3N2) registrado 
em vários pontos do País.

“Estamos observando um 
movimento crescente nos 
Prontos Atendimentos em 
função dos casos de síndrome 
gripal e, por isso, estamos am-
pliando as opções. 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.

Com o crescente núme-
ro de casos, o município tem 
enfrentado demora e aglome-
ração nas filas em diferentes 
unidades de saúde. No Hospi-
tal Santana, segundo relatos 
da jornalista Vania Sousa, que 
esteve na unidade no início 
da semana buscando infor-
mações sobre    ortopedista, 
a fila para o atendimento no 
setor de Covid-19 e sintomas 
gripais estava enorme. “Na-
quele momento, um enfer-
meiro avisou às pessoas que 
a espera seria de, em média, 
três horas para uma consul-
ta.” Já no Hospital Ipiranga, há 
relatos de pacientes que espe-
raram cerca de quatro horas 
para serem atendidos.

Guararema
Segundo a Secretaria de 

Saúde de Guararema, um nú-
mero crescente de casos de 
gripe foi atendido no Pron-
to-Socorro Adulto e Infantil 

Pandemia. Além 
da Covid-19 e 
suas variantes, 
explosão de 
síndrome gripal 
lota os hospitais  

DIVULGAÇÃO

nos últimos dias. Os casos de 
síndrome gripal, causada em 
parte pelo subtipo do vírus in-
fluenza A, o H3N2, da varian-
te Darwin, não estão sendo 
notificados nem comprova-
dos por falta dos exames es-
pecíficos para o vírus. 

A equipe do jornal O Novo 
esteve com a paciente Érica 
Oliveira, que estava de atesta-
do antes do Natal pela suspei-
ta de H3N2. Na véspera, ela 
se reuniu com a família, após 
a festividade, exatamente no 
dia 30 de dezembro, três pes-
soas da família foram diag-
nosticadas com a Covid-19. 
Todos foram infectados du-
rante a comemoração. 

Em seguida, Érica teve 
uma piora e voltou para uma 
nova avaliação, constatando o 
coronavírus.

Flurona
No Brasil, os casos regis-

trados de “flurona” cresceram 
114% em três dias. São Paulo, 
Pernambuco, Distrito Fede-
ral, Bahia e Mato Grosso do 
Sul são os locais com mais no-
tificações. No mundo, países 
como Israel, Espanha e Hun-
gria também já detectaram. 

O termo vem da junção 

"Estamos observando 
o crescimento 
crescente nos prontos 
atendimentos", diz 
secretário Zeno

das palavras “flu”, que signifi-
ca “gripe” em inglês, e “coro-
na”. Trata-se de uma infecção 
dupla, ou coinfecção, que 
ocorre quando mais de um 
micro-organismo é responsá-
vel pela infecção. No caso da 
flurona, os responsáveis são o 
Covid-19 e o Influenza.

A dra. Renata Bortoleto, in-
fectologista do Hospital Emílio 
Ribas e COO (‘Chief Operating 
O�  cer’ ou diretora Operacio-
nal) da Medlink Tecnologia, 
explica que um vírus pode, sim, 
acabar facilitando a entrada de 
outro organismo. “A coinfecção 
pode ocorrer em qualquer in-
divíduo, mesmo aqueles sem 
histórico de doenças ou con-
dições prévias. A presença de 
uma infecção viral pode faci-
litar a infecção por outro mi-
cro-organismo, mas, às vezes, 
as duas infecções ocorrem no 
mesmo momento”, explica Re-
nata. “Vale ressaltar que a gra-
vidade dos casos vai depender 
das condições prévias das pes-
soas e não tem relação com a 
coinfecção em si”, completa.

Com o aumento de casos de 
síndrome gripal na região e da 
variante Ômicron, nova cepa 
da Covid-19, a infectologista 
também ressalta a importância 
da vacina como forma de pre-
venção, tanto da Covid quanto 
da In� uenza. “A vacinação re-
duz a circulação destes vírus, 
o que leva a um número bem 
menor de infecções e, princi-
palmente, de casos graves e 
mortes”, � naliza.

“Antes de tudo, pois, exorto que se use a práti-
ca de súplicas, orações, intercessões, ações de 
graças, em favor de todos os homens, em favor 
dos reis e de todos os que se acham investidos 
de autoridade, para que vivamos vida tranquila e 
mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom 
e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o 
qual deseja que todos os homens sejam salvos 
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 
Porquanto, há um só Deus e um só Mediador 
entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, 
o qual a si mesmo se deu em resgate por todos: 
testemunho que se deve prestar em tempos 
oportunos. Para isto fui designado pregador e 
apóstolo (a� rmo a verdade, não minto), mestre 
dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, 
que os varões orem em todo lugar, levantando 
mãos santas, sem ira e sem animosidade. ( I 
TIMÓTEO 2:1 A 8 )  
Querido leitor,  muito obrigado pela sua partici-
pação lendo meus artigos.  Estamos iniciando 
2022. Nós encerramos o ano de 2021 falando 
em orações, grupos de orações, intercessões e 
vigílias de oração. 
Vejam bem, nesse período em que o apóstolo 
Paulo nos escreve essa exortação à oração, a 
Igreja primitiva, que estava se iniciando com os 
apóstolos, passava por uma perseguição política. 
Reinava em Israel o Rei Herodes Agripa I, � lho 
de Herodes Antipa, que mandou matar todos os 
meninos até dois anos de idade com o propósito 
de matar o menino Jesus, que a essa altura já es-
tava no Egito por ordem de Deus a José e Maria.
Com o grande movimento cristão que estava 
acontecendo em Jerusalém por conta das ações 
dos apóstolos após o dia de Pentecostes, o Rei 
Agripa I começa a perseguir a Igreja juntamen-
te com os maiorais sacerdotes do templo. Dos 
quais Saulo, até então, era um emissário per-
seguidor com ordens de prender e executar os 
seguidores do Caminho de Jesus.
É nesse contexto de perseguidor a perseguido 
pelos sacerdotes e pelo rei Agripa I que Saulo, 
agora Paulo, convoca a Igreja para a oração. 
Jesus nos ensina a orar, e não só ensina, nos dá o 
exemplo.
Vejam bem como as Sagradas Escrituras decla-
ram para nós sobre a prática da oração no verso 
1: “Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática 
de súplicas, orações, intercessões, ações de gra-
ças, em favor de todos os homens…”
A minha proposta para a Igreja do Senhor Jesus 
e para que neste ano sejamos mais práticos e 
dedicados à oração. Um tempo de intimidade 
com Deus.

DANIEL RUZISKA

Oração, elo de 
intimidade com Deus

daniel@agapecorretora.com.br

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

Colapso na Saúde. Em Guararema, Secretaria registrou aumento de casos nos 
Prontos-Socorros Adulto e Infantil; Em Mogi, espera chega a 6 horas
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CONECTADO!

Na IDC você curte a época mais
quente do ano com a melhor conexão
e pagando o menor preço!

idctelecom.com.br
(11) 4720-0800
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Instalação sujeita a cobertura e viabilidade técnica. Taxa de instalação promocional isenta, mediante aprovação cadastral. Instalações válidas para até 300 metros da caixa de distribuição de internet, caso de medida superior à instalação não pode ser realizada. Velocidade nominal do plano 
garantida de acordo com as regras da Anatel na entrega a cabo no seu roteador. Plano de telefonia anunciado sujeito a cobrança de tarifas de uso. Consulte o site da IDC para conferir a tabela de minutos. *Consulte disponibilidade para o Wi-fi grátis. **A velocidade de navegação do Wi-fi está 

sujeita a variações, consulte a equipe para mais informações.
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Feliz 2022!

Fotos: Arquivo Pessoal

Começamos nosso primeiro 
social de 2022 sob a proteção 
de Deus e emanando as 
melhores vibrações possíveis, 
para que o novo ano seja 
repleto de muita saúde, 
amor e paz! Selecionamos 
alguns momentos ilustres da 
passagem do ano, de queridos 
amigos e seus familiares, 
divulgadas em redes sociais.  
Feliz Ano Novo a todos!

LOCAÇÃO EM
GUARAREMA

Sobrado com três dormitórios, sendo um suíte,
banheiro social, sala dois ambientes, cozinha, lavabo,

área de serviço e duas vagas cobertas de garagem.

CRECI 031.503-J

CONDOMÍNIO

NO CENTRO

RESIDENCIAL GREENWOOD

NO ITAÓCA

imoveisresolve.com.br

imoveisresolve.guararema

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

(11) 4695-2000

R$2.100,00
+ Condomínio + IPTU

R$1.800,00
+ Condomínio + IPTU

Fácil acesso ao Centro utilizando a passarela de pedestres. 

Casa térrea com dois dormitórios, sendo um suíte, sala com cozinha americana, banheiro social,
área de serviço, churrasqueira e uma vaga de garagem. Casa com corredor lateral.

Fernanda, Luiz Gustavo e 
Renata Murawjew

As elegantes irmãs Laura e 
Veridiana Andrade

A jornalista Valéria C. Parra com sua 
abençoada família!

O supercasal Junior Siqueira e Debora 
Palumbo celebraram com sua família a 
chegada de 2022!

Em 30/12, Dona Lourdes 
Naked e Maria Renata 
participaram da Missa 
em Ação de Graças pelos 
amigos e benfeitores 
do Convento das Bem 
Aventuranças, fundado 
pelo Padre Antônio Maria, 
um sacerdote e cantor. A 
missa foi realizada no bairro 
da Freguesia da Escada, em 
Guararema.

Ana Vasques, com seu esposo Marcos, 
suas filhas Marina e Mariana e seu genro 
Welton, comemorando a chegada de 2022 
em grande estilo!

O tradicional encontro do Sr. Ari & Amigos, 
no dia 31/12, foi celebrado com sucesso!

O querido casal Beatriz 
Souza e Flávio Lino

FACEBOOK/ fernanda.murawjew
INSTAGRAM/ fernandamurawjew_fotografia

Whatsapp 11 99813 9242

LEIA MUITO +
onovo.com.br/fernanda

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO50%

G A R A N TA  A T É

2022

MATRÍCULAS 

ABERTASABERTASABERTAS

 (11)  4693-6444
ENTRE EM CONTATO

E AGENDE UMA VISITA!
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DESCONTOS 
CLUBE 

DE

Monteiro Supermercados

@supermercadosmonteiro

OFERTAS VÁLIDA DO DIA 08 À 13/01/2022 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

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, 463 - Itapema - Guararema-SP Tel: 011 4693-2033

Sukita 
Sabor Limão
2L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,98
unid.

4,49

Manteiga Serramar
200g

Creme de leite
Piracanjuba 200g

Caixa Bombom Nestlé
251g Especialidades 

Farinha Trigo 
Rosa Branca
1kg

Arroz Solito 
Parboilizado
 5kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

16,55
unid.

17,65

Açúcar Refinado 
Caravelas 1kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,92
unid.

4,25

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,58
unid.

3,97

Arroz Petrus
5kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

14,50
unid.

15,50

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

18,40
Und.

22,98

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,59
Und.

11,40

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,65
Und.

2,98

Café Mantiqueira
500g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,90
Und.

11,20

Chá Matte leão
100g Granel

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,75
Und.

4,55

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

7,99
unid.

10,50

Batata 
Palito Chef
2kg

17,98
Und.

Bacon Aurora 250g
Fatiado 

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

8,98
unid.

11,50

Linguiça Calabresa Defumada 
Aurora

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

19,20
Kg

24,75

9,59
Kg

Salsicha Perdigão

11,50
Und.

Vodka Balalaika
1L

Cerveja Petra 
lata 269ml 

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,19
unid.

2,45

Cerveja Skol
lata 350ml 

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,55
unid.

2,78

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,50
unid.

6,55

Bebida Láctea
Milk Mix
900ml

6,99
Und.

Cerveja Therezópolis 
500ml

OFERTAS VÁLIDA PARA OS DIAS 08 E 09/01/2022 

Contra Filé Tulipa
sem tempero

15,99
Kg

Bisteca Suína

14,50
Kg

Linguiça 
Toscana
Aurora

17,99
Kg

47,50
Kg

Cereal Sucrilhos 
Kellogg’s 
730g

Desodorante Aerosol Nivea 
150ml Diversas Fragrâncias

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

10,50
Und.

12,60

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

12,40
Und.

14,45

Papel Higiênico Camélia
Leve 16 Pague 15

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,95
Und.

6,59

Sabão em Pó Surf 800g
Diversas Fragrâncias

Amaciante Ypê
Aconchego 
Leve 2L Pague 1,6L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,95
Und.

6,98

Absorvente Íntimus 
Gel tripla Proteção 
16 unidades

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,79
Und.

8,20

Molho Tomate 
Fugini
300g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

0,99
Und.

1,32

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,25
Und.

2,79

Biscoito Marilan 350g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,95
Und.

4,55

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,65
Und.

2,99

Macarrão Dona Benta
500g (menos Ninho)

Torrada Visconti
120g

3,25
Und.

Queijo Ralado
Teixeira 40g
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ÚLTIMOS ARTIGOS
NO SITE DO  O NOVO

Marcio Pereira

Lucas Luiz

Maria Isabel 
Sterse

A licitação e 
a vantajosidade 
da administração

A obra pelos pés

Skinbooster: O 
que você precisa 
saber sobre esse 
procedimento

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/ZPG81O

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/NF25O4

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/63NPR1

Caos na Saúde! De novo?

Editorial

omo se não bastasse esses quase dois 
anos de pandemia, com isolamento 
e distanciamento social, perdas ir-
reparáveis de pessoas e também um 

colapso no sistema de saúde no País e no mun-
do, sem falar nas perdas econômicas, sociais, 
na crise política e no esgotamento mental de 
profissionais de Saúde e da população em geral 
(que, diga-se de passagem, trouxe um aumento 
pela procura de psiquiatras e psicólogos), ago-
ra estamos diante de uma explosão de casos de 
gripe, causada pelo vírus Influenza A (H3N2), 
e de Covid. 

Após as festas nata-
linas e de fim de ano, 
o presente veio a 
jato. Hospitais, Upas, 
Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) 
de todo o Alto Tie-
tê, Estado e do País 
superlotadas, com 
pessoas na fila, aglo-
meradas, aguardando por atendimento, que 
beira de 3 a 6 horas de espera (isso somente na 
região do Alto Tietê). 

Agora, não há como colocar a culpa em nin-
guém, nem mesmo no vírus, mas na falta de 
responsabilidade e imprudência de cada um 
de nós, que, mesmo sabendo que esta sín-
drome gripal já estava circulando, junto à Co-
vid-19, só pensamos em festejar, cair na farra, 
sem máscara, sem álcool em gel, sem proteção, 
sem distanciamento. Agora, é segurar mais 
essa. E ter fé! 
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MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Saúde. Casos de Covid-19 e síndrome gripal preocupam 
moradores de Guararema » https://onovo.com.br/ciencia-e-
saude/casos-de-covid-preocupam-moradores-de-guararema

Polícia. Em Mogi, queda de raio mata um homem e uma 
cachorra » https://onovo.com.br/mogi-das-cruzes/homem-e-
cachorra-morrem-com-queda-de-raio

Polícia. Suspeitos armados são presos em Mogi » https://
onovo.com.br/mogi-das-cruzes/homem-e-cachorra-
morrem-com-queda-de-raio

Essa semana me despeço desse lugar 
que foi meu lar durante um looongo 
período. Período que me permitiu crescer, 
desenvolver e aprender diversas funções, 
além de me trazer amigos incríveis.
Obrigada por tudo e um até breve!
@onovooficial
Que venha o próximo desafio �

PRÊMIO DE INOVAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE
Por conta da pandemia não conseguimos ir 
para Glasgow, mas pude receber via Sedex 
uma lembrança da RAPS - Rede de Ação 
Política pela Sustentabilidade. Valeu!!!

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Ele está curado, pronto 
para o trabalho"

Antônio Macedo.
Médico de Bolsonaro, ao dar alta para o presidente com 
obstrução intestinal
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Casos de Covid e síndrome gripal preocupam 
moradores de Guararema

Infelizmente, quem depende da Santa Casa está perdido.

VIVIAN DE JESUS

Convidado
da semana

Artigo do

Pilates para
corpo e mente

Que maravilha seria se todos 
soubessem de cor os benefícios 
do pilates: melhorar � exibili-
dade, força muscular, postura, 
equilíbrio e coordenação. Nos 
últimos anos, percebemos o 
quão importante é uma ativida-
de física para o corpo e prin-
cipalmente para nossa mente. 
Costumo dizer para meus 
pacientes que a atividade física 
é o antidepressivo menos usado 
do mundo, e detalhe: é grátis!

E como dizia Joseph Pilates, 
criador do método, “a aptidão 
física é o primeiro requisito da 
felicidade. Nossa interpretação 
da aptidão física é a obtenção 
e manutenção de um corpo 
uniformemente desenvolvido 
com uma mente sã plenamente 
capaz de, natural e facilmente, 
realizar satisfatoriamente as 
nossas muitas e variadas tarefas 
diárias com entusiasmo espon-
tâneo e prazeroso.’’

E você? O que está esperando 
para começar a se movimentar 
e ter todos os benefícios do 
método Pilates?

Suellen Sampaio é fisioterapeuta e 
instrutora de pilates
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Cidades

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados para, no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, a 
contar da data desta publicação, comparecerem à Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal 
de Guararema, situada na Praça Coronel Brasílio Fonseca, nº 35, Centro, Guararema/SP, no horário das 
9h30min às 11h00min e das 15h00min às 16h30min, para apresentarem a documentação necessária 
(Capítulo X – Item 3 do Edital nº 01/2017) ao provimento dos empregos mencionados:

Obs: É necessária a apresentação dos documentos originais e cópias.

EMPREGO NOME                                                                CLASSIFICAÇÃO 
Analista de Desenvolvimento Social      Karina Patricia de Oliveira                                           04
Analista de Saúde Psicologia                 Simone Rodrigues Casarolli                                        12
Auxiliar de Vida Escolar                          Jaciely da Silva Santos                                                 32
                                                                   Bruna Carolina Silva Sarmento                                   33
                                                                   Carlos Carius Ferreira Neto                                         34
                                                                   Amanda Caroline de Souza                                          35
                                                                   Maiara Prado Pedro                                                      36
                                                                   Alice Souza de Deus Pinto                                           37
                                                                   Aline Aparecida Andreatta de Sousa                          38
Motorista da Educação Básica               Vagner Antonio de Oliveira                                          05

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, 07 DE JANEIRO DE 2022.
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DECRETO Nº4143, DE 07 DE JANEIRO DE 2022
Dispõe sobre a realização de Eventos no Município de Guararema para o ano de 2022.

DECRETO Nº4144, DE 07 DE JANEIRO DE 2022
Dispõe sobre a suspensão de empréstimo e consulta ao acervo da Biblioteca Pública Municipal 
”Professora Zilda Leonor Lopes” no período que especifica, e dá outras providências.

DECRETO Nº4145, DE 07 DE JANEIRO DE 2022
Dispõe sobre a autorização para implementação do processo eletrônico e uso de assinatura 
eletrônica no âmbito da Prefeitura Municipal de Guararema e dá outras providências.

DECRETO Nº4146, DE 07 DE JANEIRO DE 2022
Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Prefeitura Municipal de 
Guararema, por via amigável ou judicial, o imóvel situado na Rua João Barbosa de Oliveira, 
nº 2144, Bairro Morro Branco, Guararema/SP, objeto do Processo Administrativo 
nº 000-0000009102–2021.

DECRETO Nº4147, DE 07 DE JANEIRO DE 2022
Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Prefeitura Municipal de 
Guararema, por via amigável ou judicial, o imóvel situado na Estrada Municipal Argemiro de 
Souza Melo, s/nº, Bairro Luís Carlos, Guararema/SP, objeto do Processo Administrativo 
nº 000-0000006621–2021.
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).

Prefeito de Guarulhos assume 
presidência do Condemat

Guararema promove 
conscientização sobre a 
Hanseníase

Nova variante IHU é 
identifi cada na França

Nesta semana, o Consórcio dos Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) deu posse à nova diretoria, que é presidida 
pelo prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric, o Guti. Antes 
da cerimônia de posse, o ex-presidente Rodrigo Ashiuchi 
apresentou um balanço da sua gestão. Também foram 
empossados os novos membros do Conselho de Prefeitos de 

Durante o mês de janeiro, as Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) de Guararema promovem o 
Janeiro Roxo, ação de conscientização sobre 
a hanseníase. Até 31 de janeiro, informações 
sobre a doença serão divulgadas nas unidades e 
pelas redes sociais da Prefeitura de Guararema 
e debates sobre o tema serão realizados.

Descoberta no sul da França, uma nova cepa 
do novo coronavírus foi identi� cada. Cerca de 
12 casos da variante IHU, ou B.1.460.2, já foram 
con� rmados no país. A cepa apresenta 46 
mutações e 37 deleções genéticas (alterações 
cromossômicas), sendo 8 na proteína “spike”, 
utilizada pelo vírus na infecção.

VANIA SOUSA DIVULGAÇÃONIAD

Passagem de ônibus sobe para R$ 5 
neste domingo em Mogi das Cruzes

No dia 1 de dezembro de 
2021, a Prefeitura Municipal 
de Mogi das Cruzes anunciou 
o reajuste no valor da passa-
gem do transporte público. A 
nova medida passará a valer a 
partir deste domingo (09) e a 
tarifa custará R$5,00.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana, 
o reajuste ficou abaixo do que 
era esperado pelas compa-
nhias de transporte, que va-

Reajuste. Empresas de transporte público solicitaram o aumento do valor da passagem para R$ 7,08

riavam entre R$ 7,04 e R$ 7,08. 
Em Mogi, o índice foi de 11,1%, 
o menor do Alto Tietê. A tarifa 
para os estudantes terá a mes-
ma porcentagem, passando 
para R$ 2,08

De acordo com o mora-
dor Thiago Silva, 27, o novo 
valor era inevitável. “Com 
o aumento do combustível, 
seria impossível não haver 
um acréscimo na passagem”, 
comenta o empresário. Para 
a estudante Vitória Medei-
ros, a nova medida excede o 
valor justo. “Os ônibus estão 
sempre atrasados e lotados, é 

Aumento:  Depois de muita polêmica, 
Mogi anuncia nova tarifa da passagem  

DIVULGAÇÃO

Tatiana Silva
Especial para O Novo uma vergonha o pre-

ço aumentar e não ter 
qualidade.”

No site da Prefei-
tura, o usuário poderá 
ter acesso a diversos 
dados sobre a ope-

ração do sistema do 
transporte público e 
o impacto da inflação 
nos custos. O acesso 
pode ser feito pelo en-
dereço onibus.mogi-
dascruzes.sp.gov.br.
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O gramado “Maurício Machado de Mello” do Clu-
be de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) foi 
palco das � nais da 41ª edição do Corujão e do 
22º Corujinha de Futebol Society. Seis times de 
diferentes categorias � zeram a festa com o título 
tradicional. No Sub-10, a vitória foi do Colégio Gu-
tenberg contra o Oscar Calçados. No Sub-13, deu 
São Benedito em cima do 5 à Sec. Já no Sub-16, o 
SportsKing bateu os Novos de Novo. Pelo Sênior, 
a Kaprinter sagrou-se campeã sobre o Steak’s. No 
Master, a equipe Jhones Brinquedos derrotou o 
Tintas Líder. E na categoria Sport o Colégio Gu-
tenberg levou o título, nos pênaltis, diante da Auto 
Escola São Benedito. 

ADRIANO LEITE

Finais do Corujão e 
Corujinha

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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E por falar no CCMC, a diretoria disponibilizou o livro 
"Seis Décadas de História", escrito pelo autor João 
Anatalino Rodrigues. A obra conta a importância do 
complexo esportivo e de lazer na história da cidade e 
faz um paralelo dos acontecimentos políticos e sociais 
do município nas últimas seis décadas. O CCMC 
completou 64 anos de fundação em agosto de 2021. 
O livro será entregue gratuitamente aos sócios e teve 
como base de pesquisa arquivos pessoais, acervos 
históricos municipais, jornais e recortes de cronistas 
da época, além de entrevistas com associados. 

Após fechar 2021 na parte intermediária da tabela do 
NBB com apenas 6 vitórias em 15 jogos, o Mogi Basquete 
foca nos 3 compromissos de janeiro para garantir vaga 
nos playoffs (todos contra adversários que estão atrás na 
classifi cação). O primeiro desafi o será o Pato, em casa, dia 
10, às 20h. Em seguida, os mogianos terão 2 clássicos na 
Capital: dia 25, às 20h, contra o Corinthians, e depois dia 
28, 19h30, diante do Paulistano. A fase regular do NBB 
tem na liderança o invicto Franca, seguido por Flamengo, 
Minas e São Paulo. 

Após a conquista inédita da “Bezinha” invicto, o União 
Suzano Atlético Clube vive grande expectativa pela 
estreia na Série A3 do Paulistão diante do São José 
no dia 30/1, no Suzanão. Ao todo, 16 times buscam 
acesso para A2, com regulamento diferente da última 
edição. Dessa vez, após se enfrentarem em turno único, 
os 8 melhores serão divididos em 2 grupos, com os 2 
melhores chegando nas semis, que será em mata-mata. 
As fi nais estão previstas para 15 e 22/05. O USAC 
manteve o técnico Ricardo Costa, conhecido como “Rei 
do Acesso”, e trouxe diversos reforços. 

LIVRO SOBRE CCMC

MOGI BASQUETE

USAC A3

» DANIEL NASCIMENTO 
. Com apenas 23 anos, o 
brasileiro foi muito bem ao 
chegar na 2ª colocação na 
96ª Corrida de São Silvestre, 
atrás somente do etíope Belay 
Bezabh. Atualmente, treina 
na África, que é referência 
em provas longas, e tem 
obtidos ótimos resultados. 
Tem potencial para quebrar 
a hegemonia estrangeira 
nas próximas edições na 
tradicional corrida paulistana.

» NOVO TÉCNICO DO FLA 
. O português Paulo Sousa 
chega ao Brasil sob pressão 
por ter abandonado a seleção 
da Polônia às vésperas da 
repescagem europeia que 
defi nirá as últimas vagas na 
Copa do Catar. O técnico 
pagou multa de R$ 2 mi 
para Federação Polonesa 
e fechou com Fla, que 
inicialmente preferia Jorge 
Jesus. A imprensa e torcida do 
selecionado de Lewandowski 
fi cou irada com a atitude. 

ON

OFF

União e USAC decidem 
futuro na Copinha SP

Suzanão!  Estádio sedia as partidas do Grupo 16 com destaque para USAC

Base! Jogos da mais tradicional competição de base brasileira 
agitam Estádios em Mogi e Suzano 

WANDERLEY COSTA/SECOP SUZANO

Colaborou Monalisa Ventura 
e Gerson Lourenço
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Score da Semana.

Com contratações 
pontuais e 
enxugando peças que não 
corresponderam, Tricolor 
mira temporada mais “pés no 
chão” diante da crise. Fora 
da Liberta, tem a Copa BR, 
Brasileirão e Sulamericana 
como metas. Paulista será 
laboratório. 

Em busca de 
centroavante e 
zagueiro, diretoria monitora 
nomes de peso, entre eles 
Cavani e Felipe. Com o quarteto 
que veio no 2º semestre 
reforçado por Paulinho, o 
Timão sobe de qualidade e 
sinaliza em promover garotada 
para fechar plantel. 

Sem grana, Peixe 
está tímido no 
mercado. Negocia com 
Goulart, mas tem concorrência 
do Inter. Elenco carente e 
sofreu baixas, como Raniel e 
Jandrei. Dessa forma, além 
das chegadas de Eduardo 
Bauermann e Bruno Oliveira, 
base deve ser solução. 

Sem o 9 ideal, 
Verdão mandou 
pré-lista de 34 atletas para 
disputa do Mundial, nos 
Emirados Árabes. A relação será 
reduzida pra 23 nomes e pode 
contar com reforços. Diretoria 
encaminhou a chegada do 
volante Jailson, ex-Grêmio e 
ainda busca atacante. 

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

Os times do Alto Tietê de� nem, na 
próxima segunda (10/1), se con-
tinuam vivos na 52ª Copa SP de 
Futebol Júnior 2022. Com entrada 
gratuita, as partidas serão válidas 
pela terceira e última rodada da 
fase de classi� cação, sendo que 
somente dois primeiros de cada 
grupo avançam para fase elimina-
tória. Pelo Grupo 25, no Estádio do 
Nogueirão, em Mogi, duelam São 
Raimundo-RR X Portuguesa (15h) 
e União X Inter-RS (17h15), com 
transmissão ao vivo pela SporTV. 
O Inter, que na estreia bateu o 
São Raimundo por 2 a 0, é o gran-
de papa-títulos da atualidade no 
Sub-20, tendo faturado a última 
Copinha, Brasileiro, Gaúcho e Su-
percopa do Brasil. Já os mogianos 
empataram com a Lusa em 0 a 0.

Já pelo Grupo 16, no Estádio Suzanão, 
em Suzano, acontecem os confrontos 
entre Concórdia-SC e Ituano (13h) e 
USAC X Fortaleza (15h15). Na rodada 
de abertura, os suzanenses � caram no 
1 a 1 com o Ituano, enquanto os cea-
renses golearam os catarinenses por 
6 a 0. Pela segunda rodada, disputada 
na sexta, o USAC se � rmou no 2º lugar 
da chave ao vencer, por 3 a 2, o Con-
córdia, enquanto o Fortaleza fez 2 a 0 
no Ituano, garantindo a classi� cação. 
As partidas da chave com sede em 
Mogi também aconteceram na sexta, 
mas terminaram após o fechamento 
desta edição.  
Ao todo, 128 times de todo Brasil dis-
putam a tradicional competição, divi-
didos em 32 chaves. A � nal será dia 
25, em local a ser de� nido pela Fede-
ração Paulista.

Goleiro Fábio, ao anunciar 
saída do Cruzeiro, que 
não quis renovar após 
ídolo ter jogado 
por décadas e 
conquistado 
muitos títulos
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Não me deram 
opção de continuar. 
Dor e gratidão!”

Frase da Semana.

Pedro Rebouças 

As novidades do 
Hipismo Nacional
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