
Região inicia vacinação 
contra a Covid em crianças
a partir deste domingo
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Times do 
Alto Tietê são 
eliminados da 
Copa SP

Caio Cunha 
comemora 
teste negativo 
para Covid 

O enlace 
de Raiane 
e Gustavo
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CONDEMAT. PRIMEIRO LOTE DA VACINA CONTRA A COVID-19 
PARA CRIANÇAS CHEGA NESTE SÁBADO (15) E ALGUMAS CIDADES, 
COMO MOGI, JÁ INICIAM IMUNIZAÇÃO NESTE DOMINGO (16), 
ENQUANTO OUTRAS, SÓ NA SEGUNDA-FEIRA (17)
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Alto Tietê 
registrou aumento 
considerável de pacientes 
com sintomas da Covid-19 e 
da Influenza (H3N2).

Cartão concederá 
R$150 por mês a famílias 
carentes para compra de 
itens da cesta básica. 

Média de casos teve 
aumento de 209%, 
diz Caio Cunha

Cartão alimentação 
vai ajudar mais de 
300 famílias

Presidente da 
Câmara, Marcos 
Furlan, fala de 
suas expectativas

MOGI DAS CRUZES

BENEFÍCIO

ENTREVISTA
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Guararema 
tem inscrições

GINÁSTICA RÍTMICA 07

Seletiva da equipe de 
treinamento na modalidade 
está inscrevendo.

Vendas crescem 
cerca de 8% e 
comerciantes 
comemoram, 
diz ACMC 
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Prefeito Caio Cunha testa negativo
para a Covid-19 e comemora
O prefeito de Mogi, Caio Cunha, 
testou positivo para a Covid-19 no 
dia 8 deste mês, após apresentar 
febre alta e sintomas leves. Enquanto 
aguardava o resultado do teste, 
o chefe do Executivo se manteve 
isolado em sua residência e realizou 
todo o trabalho a distância. A vice-
prefeita Priscila Yamagami, neste 
período, representou o prefeito em 
cerimônias e outros compromissos 
presenciais.

Nesta sexta-feira (14), ele postou 
em suas redes sociais que 
testou negativo, e comemorou. A 
assessoria de imprensa da prefeitura 
de Mogi das Cruzes informou que o 
prefeito deve retornar às atividades 
presenciais só após cumprir o 
isolamento recomendado.
Em sua postagem, Caio Cunha 

ressaltou a importância de monitorar 
os sintomas e procurar um médico 
caso os sintomas se agravem, como 
o aumento da febre e falta de ar. Vale 
lembrar que o Hospital Municipal de 
Brás Cubas continua sendo o centro 
de referência em atendimento a 
casos de Covid-19. (T.S.)
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TRADIÇÃO E INOVAÇÃO
27 ANOS DE CREDIBILIDADE

região do Consórcio de Desen-
volvimento dos Municípios do 
Alto Tietê (Condemat) - que 
abrange as dez cidades do Alto 

Tietê, mais Guarulhos e Santa Branca 
- recebe, a partir deste sábado (15), o 
primeiro lote dos imunizantes contra a 
Covid-19 para a vacinação em crianças 
de 5 a 11 anos. A primeira fase será des-
tinada a crianças com comorbidades.

O primeiro lote será composto por 
16.927 doses da vacina Pfizer. O es-
quema vacinal será com duas doses de 
0,2ml, com intervalo de oito semanas 
entre as aplicações. A coordenadora da 
Câmara Técnica de Saúde, Adriana Mar-
tins, aponta que, diante da baixa quanti-
dade de vacinas recebidas nesta primei-
ra etapa, a campanha deve ocorrer de 
forma lenta. “A estimativa é de que cerca 
de 313 mil crianças recebam a imuniza-
ção na região”, garantiu.

Em uma enquete realizada no Insta-
gram do O Novo, 36 pessoas participa-
ram e deram a sua opinião sobre o as-
sunto. Ao todo, 72% do público disse ser 
a favor da vacinação em crianças, como 
é o caso da Adriana Ferreira, funcionária 
pública. Ela tem uma filha de 23 anos e 
acredita na eficácia da vacina em meno-
res. “A vacinação é essencial! Não com-
preendo como ainda existem pessoas 
antivacina. Se eu tivesse filhos nessa 
faixa etária vacinaria com toda certeza”, 
comentou.

A diretora � nanceira Juliane Satie já 
pensa diferente. Ela tem um � lho de 8 
anos e concorda com o meio-termo: “Não 
sou a favor da obrigatoriedade e, sim, do 
poder de escolha”.

Desde o começo do mês, a Prefeitu-
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Condemat libera 
primeiro lote 
de vacinas para 
crianças de 5 a 
11 anos neste 
sábado (15)
Imunização infantil. Região do Alto 
Tietê também já abriu agendamento 
e vacinação começa neste domingo e 
segunda (16) em várias cidades

A

Crianças. Vacinação em Mogi terá início neste domingo (16); em Guararema, começa na segunda (17)  

Na Rede. Prefeito comemorou o 
teste negativo para Covid

Tatiana Silva
tatiana.silva@onovo.com.br

ra de Mogi das Cruzes tem 
realizado os preparativos da 
vacinação em menores de 11 
anos. De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, um 
grupo de 120 pro� ssionais re-
cebeu um treinamento sobre 
organização e estratégia para 
a primeira etapa do processo 
de imunização.

Domingo
Neste domingo, Mogi dá 

início à vacinação em crian-
ças de 5 a 11 anos. Segun-
do a Secretaria Municipal 
de Saúde, o agendamento 
para a vacinação começou 
na sexta-feira (14). A cidade 
receberá neste sábado (15) 
2.012 doses para crianças 
com comorbidades, 287 do-
ses para PCD (Pessoas Com 
Deficiência) e 10 imunizan-
tes para indígenas e quilom-
bolas. O agendamento deve 
ser feito pelo site www.cli-
quevacina.com.br.

“Não sou a favor da 
obrigatoriedade 
e, sim, do poder 
de escolha”.

Guararema
Em Guararema, o cadas-

tro está disponível no Vaci-
na.Digital e no site da prefei-
tura guararema.sp.gov.br. A 
cidade receberá, até segun-
da-feira (17), 142 doses para 
crianças com comorbidades 
e 25 imunizantes para PCD.

“A vacinação de crian-
ças de 05 e  11 anos com 
comorbidades dá início a 

um novo ciclo de imuniza-
ção em G uararema”,  af ir-
ma a se cretária  municipal 
de Saúde,  Adriana Mar-
t ins.  “O município está  re-
ceb endo uma quantidade 
l imitada de doses,  o  que 
fa z com que vacinemos 
primeiros as  crianças com 
comorbidades e,  p oste-
r iormente,  as  sem comor-
bidades”,  completa. 

Escaneie ou acesse 
onovo.com.br/cidades
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Furlan quer tornar a Câmara de 
Mogi mais acessível à população

Marcos Paulo Tavares Furlan é 
ex-atleta pro� ssional de karate 
Kyokushin, professor, empresá-
rio, gestor do segmento espor-
tivo e também presidente do 
Clube Náutico Mogiano. Como 
vereador, Marcos Furlan foi 
eleito para o seu primeiro man-
dato como vereador em 2012 e 
reeleito em 2016 e 2020. Em de-
zembro de 2021, foi eleito pre-
sidente da Câmara Municipal 
de Mogi. Ele falou ao O Novo so-
bre seus planos e projetos para 
2022, as necessidades da popu-
lação de Mogi e as expectativas 
para os próximos meses.

O Novo: Qual é a expectativa 
em assumir a presidência da Câ-
mara?

Marcos Furlan: Uma das mi-
nhas principais expectativas é 
tornar a Câmara mais acessível à 
população, incluindo os canais di-
gitais, a estrutura física e ações e 
programas que promovam a intera-
ção do público com a Casa. É preci-
so conscientizar as pessoas sobre o 
trabalho dos legisladores e preparar 
melhor as próximas gerações para 
assumir posições de liderança.

O Novo: Quais as principais 
necessidades dos mogianos atual-
mente?

Furlan: Mogi das Cruzes evo-
luiu muito nos últimos anos, em 
todas as áreas, mas ainda temos 
de avançar mais. Bairros distan-
tes do centro, como aqueles nas 
divisas com outros municípios. 
Nessas áreas, persiste a carência 
de infraestrutura, como pavimen-
tação, rede de água e esgoto. Há 
também bairros que cresceram 
irregularmente e precisam de re-
gularização fundiária, onde pro-
gredimos ao trazer para Mogi o 
programa estadual de regulariza-
ção fundiária “Cidade Legal”. Com 
isso, conseguimos avançar na ques-
tão do desenvolvimento dos bairros, 
levando mais saúde e educação, por 
exemplo, para essas localidades.

Furlan. Presidente 
da Câmara de 
Mogi explica 
necessidade da 
“Taxa do Lixo”

DIVULGAÇÃO

O Novo: Como o sr. classi� ca a 
Saúde de Mogi das Cruzes? O que 
precisa melhorar?

Furlan: A Saúde de Mogi é uma 
referência na região no que diz res-
peito à estrutura, mas ainda temos 
uma di� culdade da rede pública 
em atender o público com a agilida-
de necessária. Mogi recebe pacien-
tes de todo o Alto Tietê, que não 
conseguem ser atendidos em seus 
municípios. E, na pandemia, isso se 
agravou, uma vez que já havia uma 
demanda represada. Observamos 
um prazo maior no agendamento 
de consultas, tanto na rede básica 
quanto nas especialidades. Supera-
mos a pior fase da pandemia, mas 
agora nossa rede precisa se des-
dobrar para integrar ainda mais o 
município ao governo do Estado 
em uma força-tarefa que permita 
ampliar a e� ciência. A saúde tem 
pressa!

O Novo: A Taxa do Lixo foi rejei-
tada novamente em dezembro. Por 
que o sr. avalia a taxa como algo im-
portante para a população?

Furlan: A Taxa de Custeio Am-
biental, ou Taxa do Lixo, é uma 
determinação do governo federal, 
prevista no Marco Legal do Sanea-
mento Básico. A ideia é dar mais re-
cursos aos municípios, a chamada 

“Precisamos tomar 
providências para 
preservar nosso meio 
ambiente”

capacidade econômica, para cus-
teio da coleta, remoção, transporte, 
tratamento e destinação dos resí-
duos sólidos, além de intervenções 
para aprimorar nosso saneamento 
básico. Ela é importante porque 
obriga, por lei, os municípios a in-
vestirem na melhor destinação 
do lixo e em saneamento básico. 
A� nal, quase duas mil prefeituras 
em todo o País utilizam lixões ou 
aterros sanitários para o despejo de 
seus detritos, segundo pesquisa da 
Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM). Neste contexto, o Bra-
sil vive hoje uma situação medieval 
na questão da gestão de resíduos 
sólidos. Por tudo isso, precisamos 
tomar providências para preservar 
nosso meio ambiente e, sobretudo, 
a saúde e a qualidade de vida das 
próximas gerações.

O Novo: Quais suas perspecti-
vas para os próximos meses, tanto 
no sentido político quanto numa 
retomada econômica e social?

Furlan: Apesar de estarmos 
ainda em pandemia, tivemos 
uma queda nos casos fatais. 
Isso nos dá esperança de uma 
retomada efetiva. A pandemia 
colocou um freio em tudo, su-
focando nosso desenvolvimen-
to. Quem mais sofreu, e ainda 
sofre, foi a população em situa-
ção de vulnerabilidade social, 
impactada com a alta da infla-
ção e o desemprego. Por isso, 
a expectativa é de novas polí-
ticas públicas que fomentem a 
economia e o empreendedoris-
mo, gerando mais oportunida-
des de trabalho e renda.

“Chegando, por � m, o que recebera um talento, 
disse: Senhor, sabendo que és homem severo, 
que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não 
espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento; 
aqui tens o que é teu.” (Mateus 25:24-25)

Um  empresário ou gerente de empresa, ao ler 
este versículo, diria que o rapaz fez o que pôde. 
Que ele poderia ter recebido um treinamento 
melhor, ou o seu senhor poderia ter sido mais 
tolerante. O texto nos diz, no início da parábola, 
que o senhor deu a cada um segundo sua capa-
cidade e que quando retornou pediu contas aos 
três da mesma forma como dera aos três valores 
para investimentos. Em dois funcionários encon-
trou resultados surpreendentes e satisfatórios.  No 
terceiro, encontrou desculpas e nenhum investi-
mento. O fato é que pessoas que dão desculpas 
não dão resultados; e essa é uma equação muito 
simples de se perceber.  100% de desculpa é 0% de 
resultado, 50% de desculpa é 50% de resultado e 
assim por diante.
 
Não podemos nos iludir que vamos conseguir 
resultados perfeitos o tempo todo em tudo que 
� zermos, mas podemos contar com a inspiração 
de Deus para sabermos como agir e chegar ao 
melhor resultado que pudermos. O problema da 
desculpa é que ela consome energia, precisa ser 
preparada, nos faz passar vergonha ao ter de apre-
sentá-la no lugar do resultado,  desaponta aqueles 
que estão contando com os resultados, nos tira do 
rumo do resultado, isso sem contar que toda des-
culpa é uma mentira bem elaborada. E a mentira 
nós já sabemos de onde procede.       

Eu já ouvi muitas interpretações para esta pa-
rábola, mas creio que o sentido mais profundo 
trata de � delidade. Servo Bom e � el é algo que 
queremos ouvir a nosso respeito, independente-
mente do que signi� quem os talentos. Servo mau 
e negligente ninguém quer ouvir. Nós, aqui em 
Guararema, somos convidados a sermos pessoas 
que concentram nossos esforços em trabalhar e 
produzir para o Reino de Deus, não gerando des-
culpas, mas vidas espirituais voltadas para Cristo. 

Com o advento da pandemia da Covid-19, as 
pessoas de uma forma geral estão cada dia 
menos produtivas, menos motivadas e sem o 
desejo de trabalhar, seja no dia a dia ou no Reino 
de Deus. Deus te quer próspero, motivado, 
saudável, física, mental e espiritualmente. Venha 
receber de Deus a porção adequada para a sua 
vida ser transformada. Todas as quartas-feiras, 
às 20h, e domingos, às 19h, na Rua Américo 
Gonçalves Ferreira, 440, em Guararema- atrás 
do Ivan Brasil. BEM-VINDOS!

DANIEL RUZISKA

Desculpas 
e Resultados

daniel@agapecorretora.com.br

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

Conquista. Eleito em dezembro de 2021, novo presidente da Câmara de Mogi das Cruzes
fala sobre suas expectativas para o município
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Raiane e Gustavo 
trocam alianças!

Fotos: Arquivo Pessoal

No último dia 6, o jovem casal Raiane e 
Gustavo trocou alianças no Cartório Civil 
de Guararema. O nobre ato foi realizado 
sob as bênçãos de Deus e na presença dos 
familiares, que testemunharam essa tão 
esperada união! Desejamos aos recém-
casados e a toda Família total felicidade! 

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

Aline, Maria de Fátima, Gustavo e Raiane, Kamilly, Jeisilane e Genice.

Raiane e Gustavo: enfi m casados!

Lucas e Gustavo

Os padrinhos Valcir e Genice com 
os noivos

A querida Fatinha Vereadora 
celebrou mais uma primavera 
no dia 10 de janeiro. Desejamos 
muita saúde, paz e mais sucesso 
em sua nobre caminhada!

A avó dos noivos, dona Maria 
de Fátima

Nosso querido Rubem Guimarães, 
o Rubão, comemorou mais um ano 
de vida no dia 11. Que sua vida 
continue sendo uma sequência de 
vitórias! Muita paz, saúde e alegrias.

FACEBOOK/ fernanda.murawjew
INSTAGRAM/ fernandamurawjew_fotografia

Whatsapp 11 99813 9242

LEIA MUITO +
onovo.com.br/fernanda
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Mogi cria Centro de 
Combate à Gripe
Pandemia. Após o período de festas, houve um aumento considerável na 
procura por atendimento médico em toda a região do Alto Tietê

Surto. UBS da Vila Suíssa passou a atender apenas casos de gripe desde 
terça-feira (11); Posto do Jardim Dulce, em Guararema, teve alta demanda

Seguindo uma ten-
dência mundial e que 
já chegou nas gran-
des cidades do Brasil, 
como São Paulo e Rio 
de Janeiro, a região do 
Alto Tietê também re-
gistrou um aumento 
considerável na pro-
cura por atendimento 
médico por causa da 
disseminação do vírus 
da Covid-19 e da In-
� uenza (H3N2).

Especialistas alertam 
que este crescimento   
pode estar associado à 
baixa cobertura vacinal 
contra estas doenças. 
Embora a Vigilância Epi-
demiológica de Mogi das 
Cruzes não tenha infor-
mado o número exato 
de hospitalizações na 
cidade, o prefeito Caio 
Cunha informou nesta 
sexta-feira (14), em suas 
redes sociais, que a mé-
dia de casos de Covid-19 
em Mogi subiu 209% em 
relação ao mês passado.

“Estamos enfrentando 
um aumento nos casos de 
Covid-19 em todo o mun-
do. Apenas nos primeiros 
10 dias do ano, praticamen-
te já alcançamos o número 
de casos de Covid-19 noti� -
cados em dezembro, aqui 
em Mogi”, publicou o prefei-
to Caio Cunha.

Dados da Secreta-
ria Municipal de Saúde 
mostram um aumento 
de 30% a 35% na procura 
das unidades de saúde 
por pessoas síndromes 
gripais. As cinco unida-
des 24 horas da cidade 
(Hospital Municipal, 
UPAs Rodeio, Oropó, 
Jundiapeba e Pronto-A-
tendimento do Jardim 
Universo) estão aten-
dendo, em média, 250 
pessoas por dia com 
sintomas de gripe, como 
febre alta, dores no cor-
po, garganta in� amada, 
entre outros, que podem 
ser confundidos com os 
da Covid.

“A gripe não é uma 
doença de noti� cação 
obrigatória, o que preju-
dica na contabilização 
dos casos, mas, com a 
implantação de novos 
Centros de Combate à 
Gripe, o controle do nú-
mero de pacientes que 
procura por atendimen-
to médico obteve maior 
resultado”, explica a nota 
da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Na semana passada, 
foram registrados 341 
atendimentos, sendo 201 
na UBS (Unidade Básica 
de Saúde) Alto do Ipi-
ranga e 140 na UBS Vila 
Suíssa. Além de ampliar 
os pontos de atendimen-
to com duas novas uni-
dades referenciadas para 
casos de síndrome gripal, 
a Secretaria de Mogi ain-
da informou que todas as 
unidades adotam a clas-
si� cação de risco, priori-
zando os casos mais ur-
gentes para atendimento 

Tatiana Silva
tatiana.silva@onovo.com.br

O � m de ano dos 
comerciantes da re-
gião foi marcado por 
expectativas e incer-
tezas para a recupe-
ração da economia 
no setor. Para a As-
sociação Comercial 
de Mogi das Cruzes 
(ACMC), os resulta-
dos foram positivos, 
com uma alta de 8% 
em relação às ven-
das de 2020, devido 
ao décimo terceiro 
salário e à ampliação 
do horário de funcio-
namento das lojas de 
Mogi.

Dados fornecidos 
pela entidade mos-
tram destaque para os 
setores de vestuário, 
calçados, acessórios, 
brinquedos e super-

mercados, ainda 2% 
menores se compa-
rada ao ano de 2019, 
período pré-pande-
mia. Com maior mo-
vimento nas lojas, a 
ACMC ainda realizou 
sorteios de prêmios e 
� uxo de R$ 8 milhões 
nas lojas participantes.

Em Guararema, 
dois cenários opostos 
marcaram as vendas 
natalinas no comér-
cio: o vestuário femi-
nino foi um dos itens 
essenciais que se 
destacaram no Natal, 
deixando animada 
a gerente de loja Ga-
briela Luisa: “Depois 
da pandemia, com a 
loja fechada e aten-
dendo apenas por 
WhatsApp, o avanço 

das vacinas fez com 
que a gente reabrisse 
nossa loja e as vendas 
fossem muito boas!”
Já para o lojista de uti-
lidades e eletrônicos 
Alex Chan Chin, este 
foi um Natal de lucro 
menor e sem movi-
mento, devido à fraca 
economia e ao can-
celamento do Gua-
rarema Cidade Natal 
2021, que atrai mi-
lhares de turistas: “O 
Brasil está com um 
salário muito ruim, 
Guararema sem en-
feite e sem as pessoas 
comprando”, lamen-
tou o comerciante.

Lucas Camargo - 
Especial para O Novo.

Vendas crescem na região; em 
Mogi, aumento foi de 8%

BALANÇO

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        Dinah Feu de Almeida                                      05 

Analista de Saúde – Psicologia        Wilza Assuncao Braz                                 13
                    
Auxiliar de Alimentação e                         Euzebio Azevedo Varela Junior                               21 
Serviços Gerais                                              Joana Darc Evangelista Thomaz                            22
                                         Sidneia Aparecida Sales Dias                            23
                          Doralice Nogueira Machado                            24
                                                                        Silmara Ferreira da Silva Rodrigues                           25
                                                                        Nilza Custodio Jacynowicz                                        26
                                         Marlene dos Anjos Mendes da Mota            27 
                                         Luciana Mari Monteiro da Silva                                   28
                                         Ana Carolina de Oliveira                                           29
                                                        Cristiana Filomena da Cruz Oliveira            30

Auxiliar de Vida Escolar                   Terezinha Araujo dos Santos Rodrigues           39
           Renata Medwa Sousa Pinhal            40
                          Weslley de Lima Barreto             41 
                                         Wellington de Lima Barreto                                         42
                                         Tatiane Caroline Bombacini                           43
  

Motorista da Educação Básica                        Renato Wagner Pinhal                            06

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, 14 DE JANEIRO DE 2022.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

e socorro imediato. 

Guararema
A Prefeitura de Gua-

rarema foi questionada 
sobre a atual situação 
nos hospitais e UBSs da 
cidade, mas, até o fecha-
mento desta edição, não 
havia retornado.

Pandemia
Após o período de 

festas em dezembro, se-
gundo dados do Consór-
cio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto 
Tietê (Condemat), Gua-
rarema registrou um au-
mento de 108 casos con-
� rmados da Covid-19, 
no período de 15 de de-
zembro e 15 de janeiro, e, 
até o fechamento desta 
edição, o município 
não havia registrado 

nenhum óbito.
Mas, se comparado 

ao mesmo intervalo de 
tempo, Mogi das Cruzes 
teve um aumento de 364 
casos con� rmados da 
doença e 7 óbitos.

A alta na con� rmação 
de novos casos se deu 
devido às prováveis aglo-
merações em família du-
rante o período de festas 
natalinas.
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Marcio Pereira

Lucas Luiz

A importância do 
planejamento das 
licitações

Aforismos

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/ZPG81O

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
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A Covid, a gripe e 
a mordaça

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

arece uma saga esta história da Co-
vid-19 e suas variantes, que não pa-
ram de surgir, além, é claro, das gripes, 
que até já estávamos acostumados a 

conviver com elas. O problema é que agora, a 
qualquer sinal de uma gripe ou resfriado, o jei-
to é correr para o hospital, afinal, nunca se sabe 
se é mesmo uma “gripezinha” ou algumas das 
variantes do novo coronavírus.
E isso está levando as pessoas à loucura! Sem 
falar no medo que já ronda a população mun-
dial desde que surgiram os primeiros casos da 
doença mortal na 
China. Fato é que as 
vacinas têm apre-
sentado efeito, e isso 
tem deixado médi-
cos, especialistas e 
cientistas satisfei-
tos. Mas nada disso 
ameniza o desespe-
ro do povo. 
Outro assunto importante a se tratar é a chega-
da da vacina para as crianças de 5 a 11 anos. E 
o assunto rende, porque divide opiniões. O que 
deveria ser perfeitamente normal, já que vive-
mos num país democrático, onde a liberdade 
de expressão “deveria” existir. Só que depois 
que surgiram as redes sociais, é um tal de gente 
criticar a opinião do outro, tachar todo mundo 
de “bolsominion”, “esquerdopata” e vai por aí, 
que ninguém mais pode emitir uma opinião 
que já é demitido, processado, excluído, amor-
daçado. A que ponto  chegamos…   

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

 E isso está 
levando as 
pessoas à loucura!

P

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Tempo. Inmet emite Alerta Amarelo para chuvas intensas na 
região » https://onovo.com.br/tempo/inmet-emite-alerta-
amarelo-para-chuvas-intensas

Guararema. Zé Luiz testa positivo para Covid-19 » https://
onovo.com.br/guararema/ze-luiz-testa-positivo-para-covid

Política. Relator lança abaixo-assinado para derrubar veto ao 
Refis do Simples » https://onovo.com.br/politica-nacional/
relator-lanca-abaixo-assinado-para-derrubar-veto-refis

Os pequenos vão 
pra escola

Depois de dois anos, as crianças 
se preparam para a volta às aulas 
presenciais. Os pais, responsáveis 
e até avós precisam trabalhar 
e a escola tem que ser o porto 
seguro, como cuidador da criança 
e alicerce no seu desenvolvimen-
to pedagógico. Se faz necessária, 
então, a escolha da escola certa. 
É importante que contenham 
pro� ssionais verdadeiramente 
preparados para trabalhar com 
carinho e responsabilidade. 
Respeitando cada fase de desen-
volvimento da criança, pois uma 
estimulação precoce errada pode 
ser desastrosa, frustrante, com 
consequências para o resto da 
vida. Cada um de nós constrói 
o saber a partir da relação que 
estabelecemos com o conheci-
mento, com quem oferece essas 
oportunidades de vivências (fa-
mília, amigos e também a escola). 
Portanto, as relações estabeleci-
das no ambiente escolar, e não 
só as informações transmitidas 
pelos professores, também são 
determinantes para a construção 
do saber.

Miriam Barbosa Monteiro é diretora 
do Colégio Dom Bosco Primeiros 
Passos em Suzano.

ÔÔÔ GLORIA!!!!

Acabamos de fazer o teste e, graças 
a Deus, deu NEGATIVO. Em nome da 
Glória, a Técnica de Enfermagem que nos 
atendeu, agradeço todos os profissionais 
do hospital municipal.

É amor, hoje comemoramos 15 anos do 
sim na presença de Deus e 25 anos de 
muito amor, respeito, companheirismo 
e cumplicidade. Nesse e todos os dias, 
só peço a Deus que nos abençoe e nos 
proporcione muitos anos ainda para 
vivermos as promessas de Deus em 
nossas vidas.

14 DE JANEIRO DE 2022

13 DE JANEIRO DE 2022

Agradeço muito essa 
compreensão, essa 

visibilidade, esse diálogo. Que os 
indígenas tomem vacina”

Jurandir Siridiwe.
Cacique xavante e pai da primeira criança vacinada em 
São Paulo
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Zé Luiz testa positivo para Covid-19

Acidente grave envolve dois veículos na estrada das 
varinhas

Vai � car tudo bem amigo.

Muito tristte..!!!!!!

JARDELYNA BATISTA

MARIA LUCIA CHAVES
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Guararema abre inscrições para 
seletiva na Ginástica Rítmica

Suzano Skate Park recebe 
220 pessoas em reabertura

As inscrições para a seletiva da equipe de treinamento 
de ginástica rítmica de Guararema estão abertas. 
Podem se inscrever meninas com mais de 7 anos 
para a seletiva que ocorre em 18 de janeiro, de forma 
presencial no Espaço de Esportes de Guararema, 
localizado na rua D’Ajuda – 60.

O Suzano Skate Park foi reaberto nesta 
quarta-feira (12). Ao longo do primeiro dia 
de atividades, cerca de 220 praticantes do 
esporte da cidade e região revisitaram o espaço, 
considerado uma das maiores pistas de skate 
de toda a América Latina. A unidade vai 
funcionar de quarta-feira a domingo, entre 8 e 
18 horas.

ARQUIVO/O NOVO MAURÍCIO SORDILLI/SECOP SUZANO

‘Atendimento 
humanizado’, diz 
prefeito sobre 
novo cartão

A partir do dia 15 deste 
mês, mais de 300 famílias de 
Mogi das Cruzes acompa-
nhadas pelo Centro de Refe-
rência da Assistência Social 
(CRAS) receberão um novo 
benefício: o cartão de ali-
mentação BIQ Benefícios. 
Segundo a Prefeitura, a ideia 
é realizar um atendimento 
mais humanizado.

O cartão busca auxi-
liar as famílias em situação 
de insegurança alimentar 
- quando não há acesso 
regular e permanente a 
alimentos em quantida-
de e qualidade para uma 
sobrevivência saudável -, 
com um recurso de R$150 
por mês, que serve so-
mente para a compra de 
itens para alimentação. 
As compras poderão ser 
feitas em uma rede cre-

Inovação. Cartão concede R$150 por mês para 
aquisição de itens para alimentação

Comida na mesa. Novo cartão tem valor de R$150

DIVULGAÇÃO

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou, em 
dezembro de 2021, todas as Resoluções que 
disciplinarão as eleições deste ano. E válido 
pontuar que a cada eleição, que ocorrem 
nos anos pares, são editadas normas que 
devem ser observadas para aqueles que de 
alguma forma participarão dela. Portanto, é 
necessário estar atento às mudanças para 
não cometer erros procedimentais que po-
dem comprometer, principalmente, aqueles 
que disputam cargos eletivos. Dentre os 
pontos tratados para a eleição deste ano, 
destacamos os seguintes:

Formação de federações partidárias: A 
união de partidos em federações foi insti-
tuída pelo Congresso Nacional na reforma 
eleitoral de 2021 com o objetivo de permitir 
às legendas atuarem de forma uni� cada em 
todo o país, como um teste para eventual 
fusão ou incorporação;

Arrecadação e gastos de recursos: Foi pos-
sibilitada a arrecadação de recursos por PIX;

Propaganda eleitoral e horário gratuito: 
A atualização da norma incluiu punição 
para a violência de gênero voltada a mulhe-
res na política;

Registro de candidatura: Incorporou as 
diretrizes básicas da Lei Geral de Proteção 
de Dados – LGPD, para preservar informa-
ções pessoais de candidatos;

Totalização e proclamação dos resulta-
dos: Horário uniformizado de início e de 
encerramento da votação em todo o país, de 
acordo com o horário de Brasília;

Questão de gênero: Passa a valer para 
todas as resoluções do TSE referentes às 
eleições do próximo ano, a linguagem inclu-
siva de gênero; 

Título de Eleitor: Haverá possibilidade de 
impressão via virtual.

Essa é uma breve síntese das principais 
mudanças com relação às eleições de 2020, 
sendo necessário que os operadores da área 
recorram ao estudo das regras para ampliar 
o conhecimento.

Natasha Santos

Regras Eleições 
2022 aprovadas

Instagram: @na.santoss

denciada, que compreen-
de 28 estabelecimentos 
comerciais em bairros di-
versos da cidade. Além de 
alguns pontos no Centro, 
há lojas credenciadas em 
locais como Alto do Ipiran-
ga, Brás Cubas, Cesár de 
Souza, Jardim Aeroporto 
III, Jardim Maricá, Jardim 
Santa Tereza, Jundiapeba, 
Rodeio, Taiaçupeba, Vila 
Bernadotti, Vila Lavínia, 
Mogilar, Vila Nova Cintra, 
Vila Nova Socorro, Vila Oli-
veira e Vila Vitória.

Em nota, a Prefeitura 
explicou a necessidade e 
a importância do atendi-
mento humanizado. “Cada 
família bene� ciada pode-
rá escolher os produtos 
mais adequados ao per� l 
e à necessidade daquele 
momento. Ao receber uma 
cesta básica, não há pos-
sibilidade de escolha dos 

itens, uma vez que ela já é 
entregue montada. Já com 
o cartão, a família seleciona 
onde comprar, com base 
na relação de estabeleci-
mentos que pertencem à 
rede credenciada e selecio-
na também os produtos e 
quantidades mais adequa-
dos - por exemplo, a neces-
sidade alimentar de uma 
família com três crianças 
pequenas é diferente da-
quela com dois idosos.

A disponibilização do 
cartão foi concebida em 
2021 e se concretizou me-
diante a realização de lici-
tação pública. Já o público 
a ser atendido será de� ni-
do a partir do acompanha-
mento social feito pelas 
unidades do CRAS do mu-
nicípio. A ideia é que sejam 

bene� ciadas pessoas já ins-
critas no Cadastro Único 
e que comprovadamente 
precisam do suporte para a 
aquisição de alimentos.
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Depois de longo e tenebroso episódio protagonizan-
do o número 1 do mundo, Novak Djokovic, devido sua 
entrada em Melbourne sem o comprovante de vaci-
nação, o sérvio apareceu no quadro principal da chave 
masculina, ao lado do espanhol Rafael Nadal e do ale-
mão Alexander Zverev. Na próxima segunda (17/01), 
o mundo se volta ao Melboune Park, serão duas sema-
nas de calor com jogos acirrados, será que Novak con-
seguirá seu 10º título? Ou será que teremos um novo 
reinado nas quadras australianas? Nadal corre por fora, 
mas é sempre um jogador perigoso em qualquer super-
fície, façam suas apostas pois o que veremos será um 
tênis de primeira qualidade no 1º Grand Slam do ano.
Prof. João Carlos de Brito Tennis Coach e-mail: daobri-
to@hotmail.com

ADRIANO LEITE

Australian Open 2022

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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Enquanto a Secretaria de Esportes e Lazer defi ne 
o calendário, protocolos sanitários, dentre outros 
detalhes organizacionais, os times guararemense se 
movimentam para temporada 2022 com reforços 
e amistosos. No Futebol, o primeiro desafi o será a 
retomada da Copa Regional, que foi paralisada na fase 
classifi catória em virtude da pandemia. E no Futsal, os 
primeiros torneios devem ser das categorias de base, 
feminino e veterano.

O mês de janeiro nem bem começou e os atletas do Clube 
de Campo de Mogi das Cruzes já têm o que comemorar. 
Caio Fernandes, de 9 anos, iniciou 2022 trazendo mais um 
título para região. Ele foi campeão sub-12 do Torneio de 
Verão de Beach Tennis em Caraguatatuba, se destacando 
ao lado de meninos de todo o Estado. Já no Tênis, Carlos 
Gonzalles foi campeão no torneio de duplas, válido pelo 
Circuito Paulista.

Muitas brincadeiras vão agitar a criançada no projeto 
"Brincando no Verão 2022" do Clube de Campo, que 
ocorre de 17 e 27/01, destinado a crianças de 4 a 10 
anos. Acompanhados de monitores, os pequenos se 
reúnem em jogos, gincanas e diversas ações planejadas 
para o divertimento e o desenvolvimento individual. Nos 
dias 17, 19, 24 e 26, serão acolhidas crianças de 4 a 6 
anos. Já nos dias 18, 20, 25 e 27 será a vez das crianças 
de 7 a 10 anos.

PREPARATIVOS PARA TEMPORADA

CCMC INICIA 2022 COM TÍTULOS

ATIVIDADES PARA CRIANÇAS

» EM ALTA NA 
INGLATERRA. Lucas 
Moura tem se destacado 
no Tottenham com 
futebol intenso e vertical, 
características de quando 
despontou no Tricolor 
paulista. Faz por merecer 
convocação de Tite por 
estar cada vez mais maduro 
e regular, consolidando-se 
como um dos líderes da 
equipe inglesa, atual sexta 
colocada da Premier League.

» POLÊMICA GREMISTA. De 
estrela e ídolo a descrédito 
e confusões. Após explodir 
na Europa, Douglas Costa 
decepcionou em seu retorno 
ao futebol brasileiro na 
temporada que marcou 
rebaixamento gremista. Festas, 
casamento, negociações 
frustradas e, por fi m, resolveu 
fi car no time sulista para tentar 
recuperar a imagem ajudando 
a voltar para elite nacional.
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OFF

Times do Alto Tietê 
eliminados na Copinha

Tradição!  Estádios da Região sediaram jogos da fase de grupos com bom público

Faltou pouco! USAC ficou perto da vaga na fase eliminatória 
da competição

CONEXÃO ESPORTIVA

Colaborou Monalisa Ventura, 
Gerson Lourenço e João Brito.
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Score da Semana.

Pelo menos nas 
contratações a 
diretoria demonstra bom 
senso e pés no chão trazendo 
atletas mais experientes e sem 
grandes loucuras fi nanceiras. 
Os reforços chegaram para 
posições carentes, o que 
reacende esperança de 
temporada melhor.

Após trazer 
Paulinho, Timão 
está comedido no mercado da 
bola, a bola da vez deve ser 
o zagueiro Robson Bambu, 
pertencente ao Nice-FRA. No 
papel, o time titular vem forte, 
com prioridade na Liberta, 
mas ainda carece de reforços 
e reposições.

Enfi m, Peixe tem 
um novo 10: 
Ricardo Goulart foi repatriado 
da China. Resta saber se vai 
render na Vila, pois no Verdão 
fi cou pouco tempo. Diretoria 
também trouxe zagueiro 
Eduardo Bauermann e quer 
atacante pra suprir as saídas 
de Tardelli e Raniel.

Surto de covid 
preocupa 
semanas antes do Mundial. 
A sorte é que o Chelsea, 
principal favorito, vive má 
fase no Inglês, inclusive com 
problemas entre atletas e 
comissão técnica. Diretoria 
alviverde ainda busca reforços 
antes da viagem ao Catar.

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 representantes da Região não 
conseguiram passar da primeira 
fase da Copa SP de Futebol Junior. 
Tanto USAC de Suzano, quanto o 
União de Mogi, chegaram na úl-
tima rodada com chances, mas 
� caram apenas em terceiro nos 
respectivos grupos. Para os suza-
nenses, que perderam a vaga para 
o Ituano no Grupo 16, faltou ape-
nas um gol diante do Fortaleza na 
derrota por 2 a 1. Enquanto os mo-
gianos, pelo Grupo 25, levaram 3 a 
0 do atual campeão Inter-RS.
Mesmo com a eliminação das equi-
pes do Alto Tietê, os Estádios Noguei-

rão e Suzanão seguiram recebendo 
partidas eliminatórias. Pela 2ª fase, o 
Fortaleza caiu diante do Resende-RJ 
nos pênaltis por 4 a 3, após empate de 
1 a 1 no tempo normal. E no Noguei-
rão, o Inter fez 3 a 0 no Flamengo, de 
Guarulhos. Na terceira fase, a Federa-
ção Paulista, organizadora do torneio, 
não escalou jogos na Região.
Ao todo, 128 times de todo Brasil par-
ticipam da principal competição de 
base do Brasil. Pelo retrospecto até 
aqui, Santos, Corinthians, São Paulo, 
Flamengo e Inter despontam como fa-
voritos. A � nal acontece dia 25/01, em 
local a ser de� nido pela Federação.

Novak Djokovic, ao admitir 
que sua conduta foi 
incorreta ao tentar entrar 
na Austrália sem cumprir 
os protocolos sanitários 
para disputa 
do Grand 
Slam
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Tenho me esforçado 
para atender 
as obrigações 
de teste!”

Frase da Semana.

Pedro Rebouças 
A polêmica eleição da CBH

LEIA ONOV.OOO/B26EWI0

a preço do etanol comum
Somente no Reina o Sol,

TEMOS ETANOL 
ADITIVADO

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

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

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


