
Alto Tietê registra 21 mortes 
por Covid-19 esta semana, 
informa Condemat 

Quando a gente se une, 
ninguém para Mogi.

A Mogi-Dutra é a porta de entrada da nossa cidade. E o Mogiano não vai 
pagar pra entrar na própria casa. E tem mais! As obras da rodovia serão 
mantidas pelo Estado e todo o município será beneficiado. 

Isso representa mais desenvolvimento, qualidade de vida, 
emprego, geração de riqueza e oportunidade. O caminho está livre 
para continuarmos mais fortes do que nunca e em direção ao crescimento 
econômico e social. É Mogi das Cruzes fazendo a diferença de novo!

Juntos conquistamos mais uma importante vitória: 
cancelamento do pedágio na Mogi-Dutra. 

WWW.ONOVO.COM.BR onovoofi cial

Guararema
Mogi das Cruzes

Sábado Distribuição Gratuita 
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Suzano Vôlei 
ganha reforços e 
novo patrocinador

Ilha Marabá é 
opção de lazer 
para mogianos 

Felicidades aos 
aniversariantes 
de janeiro!

FÉRIAS

07
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DE ACORDO COM DADOS DO CONDEMAT, MOGI REGISTROU, NO 
TOTAL, 1.741 MORTES PELA DOENÇA. DUAS PESSOAS MORRERAM 
NESTA SEXTA-FEIRA (21) NA CIDADE VÍTIMAS DA COVID-19; 
NÚMERO DE CASOS AUMENTOU MUITO NA REGIÃO. 
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Pró-Criança atende 
400 por dia. Especialista 
dr. Mauro Cardoso 
diz que Ômicron é de 
fácil transmissão. 

Campanha, 
coordenada pelo 
Condemat, resultou na 
imunização de 80,78% da 
população do Alto Tietê.

Mogi tem 87 casos 
confi rmados de 
Covid em crianças  

Em 1 ano, região 
vacinou 5,3 milhões 
contra a Covid-19

Vice-prefeita 
entrega cobertura 
do Largo da Feira
de Brás Cubas

NOVA ONDA

PANDEMIA

FEIRA LIVRE
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

SAT tem novas 
39 vagas

EMPREGOS 07

Guararema tem ofertas 
para profissionais de diferentes 
graus de escolaridade.

Cantor sírio Tony 
Mouzayek faz show 
ao vivo no Al Mahata 

ENTRETENIMENTO 07

DIVULGAÇÃO

Convidado
da semana

Artigo do

Felicidade 
Corporativa
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TRADIÇÃO E INOVAÇÃO
27 ANOS DE CREDIBILIDADE

m 2020, quando 
a pandemia teve 
início, o núme-

ro de casos de Covid-19 
em crianças de 0 a 11 
anos em Mogi das Cruzes 
chegou a 437, com ne-
nhum óbito registrado. 
Um ano depois, em 2021, 
foram noti� cados 1.023 
casos, sem registro de 
óbito. Até esta sexta-feira 
(21), a Secretaria de Saú-
de de Mogi das Cruzes 
informou que já foram 
con� rmados 87 casos da 
doença em crianças me-
nores de 11 anos.

Em nota, a secretaria 
também con� rmou que o 
Pró-Criança, que é referên-
cia em pronto atendimento 
infantil 24h, tem atendido, 
em média, de 380 a 400 
crianças por dia. Casos mais 
graves e que necessitam de 
internação têm sido enca-
minhados para os hospitais 
da região.

Tipos de Covid
Conforme as novas va-

riantes foram surgindo des-
de março de 2020, os sin-
tomas da Covid-19 foram 
se modi� cando. A Organi-
zação Mundial de Saúde 
(OMS) designou as cinco 
variantes do SARS-CoV-2, 
que circulam pelo mundo, 
para facilitar a comunica-
ção e a noti� cação de ca-

sos. São elas: Alpha, Beta, 
Gamma, Delta e Ômicron. 
Foram elas que dominaram 
a pandemia em termos de 
transmissão e volume de 
casos. A onda atual é provo-
cada, na maioria dos casos, 
pela variante Ômicron.

Especialista
De acordo com o médico 

epidemiologista dr. Mauro 
Cardoso, que atualmente 
mora na Austrália, a Ômi-
cron é mais transmissível, ou 
seja, se espalha mais rápido. 
“Contudo, parece ter uma 
taxa de mortalidade e casos 
mais graves em menor pro-
porção, apesar de que, em 
parte, muito dessa proteção 
é atribuída às maiores ta-
xas de vacinação”, frisou ele. 
Dr. Mauro Cardoso explica, 
ainda, que a principal dife-
rença entre a Ômicron e as 
outras variantes é o “alas-
tramento muito rápido e 
uma menor proporção de 
sintomas pulmonares “De 
forma geral, as variantes 
prolongam a epidemia em 
novas ondas sucessivas. Os 
riscos continuam sendo os 
mesmos da doença original, 
mas por mais tempo. En-
quanto continuam surgindo 
novas variantes e quanto 
mais transmissível forem 
elas, maiores serão as opor-
tunidades de novas muta-
ções existirem. É o famoso 

DIVULGAÇÃO

Pró-Criança 
atende, em 
média, 400 
por dia e já 
tem 87 casos 
confi rmados de 
Covid-19
Pandemia. De acordo com o 
epidemiologista Dr. Mauro Cardoso, 
a nova variante Ômicron é de 
fácil transmissão, mas possui 
sintomas leves

E

Dr. Mauro Cardoso. “Principal diferença entre a Ômicron e as outras variantes é o alastramento muito 
rápido e uma menor proporção de sintomas pulmonares”; Pró-Criança tem alta demanda

Tatiana Silva 
tatiana,silva@onovo.com.br

Escaneie ou acesse 
onovo.com.br/cidades

PEELING DE CRISTAL!
- RETIRADA DE CICATRIZES RASAS DE ACNE

- DIMINUI O ENVELHECIMENTO DA PELE PELA AÇÃO DO SOL
- RETIRADA DE MANCHAS 
- DIMINUI AS RUGAS FINAS

VENHA FAZER O SEU PEELING NA
CLÍNICA BEM VIVER!
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‘dar chance para o azar’. As 
novas ondas sucessivas 
têm algum grau de escape 
imunológico (desviam das 
defesas das vacinas exis-
tentes)”, completou ele.

Sintomas
Os sintomas mais co-

muns em todas as varian-
tes da Covid-19 são: tosse, 

congestão ou coriza, “cor-
rimento” nasal, dores de 
cabeça, fadiga, espirros e 
dores de garganta. Ape-
nas por esses sintomas é 
difícil distinguir também 
da gripe comum ou de 
outras infecções respira-
tórias. Febre, tosse e per-
da de olfato continuam 
ocorrendo, embora em 

menor proporção. Apa-
rentemente, cansaço e do-
res musculares podem ser 
mais comuns. Entretanto, 
os sintomas respiratórios 
típicos de uma “gripe for-
te”, comuns à Covid-19, 
apresentados por outras 
variantes, estão sendo re-
latados como “mais leves” 
pelos pacientes.
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Alto Tietê completa um ano de 
vacinação contra a Covid-19

Região registra 21 óbitos pelo novo 
coronavírus somente esta semana

O Consórcio de Desen-
volvimento dos Mu-
nicípios do Alto Tietê 
(Condemat) informou 
que o número de óbi-
tos por contaminação 
do novo coronavírus 
voltou a crescer na 
região, totalizando 21 
mortes do dia 17 a 21 
deste mês. Em Mogi 
das Cruzes, seis pes-
soas morreram em 
decorrência da doen-
ça, totalizando 1.741 
desde o início da pan-
demia. Suzano e Poá 
registraram cinco óbi-
tos e Arujá dois nesta 
semana. Guararema 
não registrou nenhum 
óbito e segue em 
114 mortes.

De acordo com a 

atualização das vigilân-
cias epidemiológicas dos 
dez municípios do Alto 
Tietê, que fazem parte 
do Condemat – mais 
Guarulhos e Santa Bran-
ca - no total, 240.014 
pessoas foram infecta-
das, sendo que 211.997 
estão recuperadas e 
10.782 faleceram.

A vacinação conti-
nua sendo a principal 
forma de desacelerar 
o número de casos da 
Covid-19. As prefeitu-
ras alertam para que 
as pessoas não deixem 
de se vacinar e conti-
nuem mantendo to-
dos os protocolos de 
higiene, como lavar 
bem as mãos, utilizar 
máscaras e manter o 

As cidades perten-
centes ao Consórcio de 
Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê 
(Condemat) já aplicaram 
mais de 5,3 milhões de do-
ses de vacina contra a Co-
vid-19. Os dados, contabi-
lizados nesta quinta-feira 
(20), um ano após o início 
da imunização na região, 
resultam em 80,78% da 
população regional que 
recebeu pelo menos a pri-
meira dose ou a dose úni-
ca da vacina.

Ao longo da campa-
nha, os municípios segui-
ram as diretrizes do Plano 
Estadual de Imunização 

(PEI), priorizando a vaci-
nação de grupos forma-
dos por idosos, trabalha-
dores das áreas de Saúde, 
Educação, Segurança e 
Transporte Público, além 
de pessoas com comor-
bidades. No sábado (15), 
chegaram as primeiras 
doses para a imunização 
de crianças de 5 a 11 anos.

“Hoje podemos cele-
brar o avanço da vacinação 
e os resultados disso, com 
uma queda signi� cativa na 
letalidade em decorrência 
da doença”, disse a coorde-
nadora da Câmara Técnica 
de Saúde do Condemat, 
Adriana Martins.

Contra a Covid. 
Tomar vacina, usar 
máscara e manter 
o distanciamento

DIVULGAÇÃO“Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai; Oro 
para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os 
fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por 
meio do seu Espírito. (Efésios 3.14-16)
Esta oração do Apóstolo Paulo nos mostra o pon-
to culminante da sua vida missionária, a fase � nal 
de um homem que cumpriu a sua jornada com 
êxito. Podemos dizer que esta é a oração mais 
ousada da sua vida.

Paulo está preso, com idade avançada, com mui-
tas necessidades físicas e materiais, porém ele não 
faz nenhuma espécie de pedido a Deus relativo às 
suas necessidades físicas e materiais.
As autoridades puderam manter Paulo preso 
atrás das grades, mas não puderam manter presas 
a sua fé e a sua alma. Eles puderam algemar 
Paulo, mas não puderam algemar a Palavra de 
Deus. Eles puderam proibir Paulo de viajar, visitar 
e pregar nas igrejas, mas não puderam impedir 
Paulo, mesmo preso, de interceder, de orar pelas 
igrejas.

Paulo estava preso, mas não estava paralisado em 
suas faculdades mentais, não estava inativo. Ele 
estava dentro da prisão, realizando um poderoso 
ministério nas Igrejas. Ministério que perpetua até 
aos dias de hoje aqui em Guararema e nas Igrejas 
até os con� ns da terra. O ministério da interces-
são. O ministério da oração. Paulo nunca separou 
o ministério de ensino do ministério de oração. 
Instrução e oração sempre andaram juntas no 
ministério missionário de Paulo.

A postura de Paulo na oração revela reverência 
diante de Deus e de Cristo – v. 14 “Por essa razão, 
ajoelho-me diante do Pai.” Os judeus, normalmen-
te, oram de pé, mas Paulo se coloca de joelhos.  
Quando a Igreja ora, o céu se move. Nesse � m de 
semana, durante a vigília que os irmãos participa-
ram, o céu se moveu aqui em Guararema. O infer-
no tremeu. Coisas novas aconteceram por aqui.  

Paulo revela uma motivação pela obra de Deus 
na igreja (v.15) “...do qual recebe o nome toda a 
família nos céus e na terra”.  A igreja da terra e a 
igreja do céu são a mesma igreja. 
Paulo revela sua con� ança em Deus (v. 16) “Oro 
para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os 
fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por 
meio do seu Espírito.”  

Queridos, nós podemos fazer pedidos ousados a 
Deus em nossas orações. Seus recursos para nos 
abençoar são inesgotáveis.

Pense em alguma coisa lícita que aos seus olhos 
é impossível. Coloque em suas orações e creia no 
poder inesgotável de Deus. Espere e verá!

DANIEL RUZISKA

Porque eu oro!

daniel@agapecorretora.com.br

Tatiana Silva
tatiana.silva@onovo.com.br

Tatiana Silva
tatiana.silva@onovo.com.br

Dados. Segundo o Condemat, Mogi das Cruzes registrou seis mortes pela doença  durante a semana

200 99,80

R$
/mês

CURTA A
CONEXÃO DE VERÃO

COM A IDC!

Nosso plano de Internet Fibra Óptica
200 MEGA é garantia de muita
estabilidade e velocidade

idctelecom.com.br
(11) 4720-0800

(11) 4720-0800*c
on

su
lte
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on

di
çõ

es

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
ESTADO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
DATA DO AJUSTE: 13/01/2022
TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº. 02/2021
CONTRATADA: O Novo Empresa Jornalística e Evve Comunicação Ltda.
Objeto: Publicação de atos e comunicados oficiais.
Prazo: 12 (doze) meses – 13/01/2022 a 12/01/2023
Valor do Aditamento: R$ 4.900,00
Licitação modalidade: Convite nº 01/2020

www.cmguararema.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
ESTADO DE SÃO PAULO

Identificação: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA 
Contrato nº 01/2022
Data do Ajuste: 07/01/2022
Contratado: Edson Gonçalves do Nascimento e Ondina Alves Pereira 
do Nascimento
Objeto: Locação de imóvel para arquivo dos documentos da Câmara 
Municipal de Guararema. 
Prazo: 12 (doze) meses – 07/01/2022 a 06/01/2023
Valor mensal: R$ 650,00 
Valor Global: R$ 7.800,00 
Modalidade: Dispensa de Licitação

www.cmguararema.sp.gov.br

distanciamento social.
Vale lembrar que, no 
início da semana, o 
Alto Tietê recebeu 
16.927 doses dos imu-
nizantes para aplicação 
em crianças entre 5 e 
11 anos. Dentre elas, 
2.309 foram distribuí-
das para Mogi e 167 
para Guararema. Para 

fazer o agendamento, 
a Prefeitura de Mogi 
mantém o atendimento 
online para aplicação 
de primeira, segunda 
ou terceira doses no 
site www.cliquevacina.
com.br; já em Guara-
rema, basta acessar: ht-
tps://guararema.vacina.
digital/.
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Aniversariantes de Janeiro!

Fotos: Arquivo Pessoal

Nossa galeria de fotos apresenta hoje os 
queridos aniversariantes do mês de janeiro.  
Todos, muitos especiais. Desejamos toda 
felicidade desse mundo!!! Boa sorte ao 
novo ciclo!

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

A querida Dona Mena, celebrou 
com muita alegria e gratidão os 
seus 102 anos de vida no dia 19. 

Luana Almeida comemora mais um 
ano de vida dia 24. Sempre agitada 
e com uma energia sem igual!

Celso Panace comemorou seu aniversário no dia 19 ao 
lado de sua esposa Sônia Panace e seus fi lhos.

O chef Leonardo comemorou mais um ano de vida dia 
19. Uma pessoa ímpar, generosa e muito querida!

Adenilson Guerardi, comemorou 
mais um ano de vida no dia 19. 
Muitas felicidade, saúde e sucesso.

O jovem Enrico Andrade Requena 
comemorou seus 15 anos de vida 
no dia 15. Parabéns,  Enrico!

Ana Paula Welerson Antonelli fará 
aniversário dia 26, cheia de vida e 
sempre com um super alto-astral!

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIOMATRICULE-SE JÁ COM O

NOSSO DESCONTO ESPECIAL.

Ú LT I M A  S E M A N A ! 2022

MATRÍCULAS 

ABERTASABERTASABERTAS

 (11)  4693-6444
ENTRE EM CONTATO

E AGENDE UMA VISITA!

FACEBOOK/ fernanda.murawjew
INSTAGRAM/ fernandamurawjew_fotografia

Whatsapp 11 99813 9242

LEIA MUITO +
onovo.com.br/fernanda
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Loja 1: Rua Capitão Alberto A. Weissohn, 131 - Centro - Guararema-SP Tel: 011 4693-3434  - Segunda à Sábado das 08h às 21h / Domingo das 08h às 13h   

Loja 2: Rua Maria José Ramos Leite , 89 - Bairro Nogueira - Guararema-SP Tel: 011 4693-1925 - Segunda à Sábado das 08h às 19h30h / Domingo das 08h às 13h   

Loja 3: Av. Adhemar de Barros, 463 - Itapema - Guararema-SP Tel: 011 4693-2033 - Segunda à Sábado das 07h45 às 20h / Domingo das 07h45h às 13h

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,99
unid.

2,28

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,49
unid.

3,85

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,19
unid.

4,75

H2o Limão
500ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,95
unid.

3,30

Garrafão Stella 
para Tampinhas

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

139,90
unid.

194,50

Água Mineral
Frescca 1,5L

Refri. Guaraná
Antarctica 350ml

2,25
Unid.

Linguiça 
Toscana
Aurora

16,99
Kg

OFERTAS VÁLIDA DO DIA 21 À 27/01/2022 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

Suco Xandô
900ml Laranja

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

7,79
unid.

9,20

Arroz Prato
Fino 5kg

Azeite Andorinha
Seleção 500ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

23,40
unid.

29,50

Farinha de Trigo
Renata 1kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,40
unid.

6,20

Óleo de Soja
Concordia 900ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

7,99
unid.

8,55

Passata Nor
680g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,90
unid.

12,37

Leite de Coco
Menina 200ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,45
unid.

2,85

Vinho Country Wine
todos 750ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,58
unid.

12,30

Café Moka
500g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

11,59
unid.

13,40

Leite em Pó
Italac 400g

Água Sanitária
Ypê 5L

11,99
Unid.

Lava Roupas Ola
500ml original/
Coco/Bebê

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

12,95
unid.

15,50

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

7,29
unid.

7,95

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

43,90
unid.

51,50

Smirnoff Infusions
Melancia e Maracujá
998ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,49
unid.

1,85

Cooler Kombi/Colorado/Stella 

559,00
Unid.

Ofertas válida para os 
dias 22 E 23/01/2022

SÁBADO E DOMINGO 

OFERTAS
DE

Alcatra Miolo

45,50
Kg

15,98
Kg

Costelinha Suína 
Fresca

Bacon Fatiado
Sadia 250g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

16,20
unid.

19,80

Presunto Perdigão
Fatiado 200g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,55
unid.

5,65

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,59
unid.

7,25

Requeijão 
Tirolez 200g

Mortadela Sadilar
1kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,99
unid.

9,20

9,90
Unid.

Refresco Trink
25g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

0,65
unid.

0,92

Milho Pipoca
Yoki 500g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,70
unid.

5,85

Massa Fusilli Perdigão 600g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

21,95
unid.

26,20

Açúcar Caravelas
Refinado 1kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,75
unid.

4,20

Molho tomate 
Pomarola 320g
Trad. Sachê

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,45
unid.

1,98

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,25
unid.

2,65

Ervilha knorr
lata 170g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

11,65
unid.

13,20

Batata Lays
80g Clássica
Sour Cream
Salt & V.

5,99
Unid.

Papel Higiênico Fofopel 
Leve 12 Pague11

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

12,99
unid.

16,45

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

11,99
unid.

13,20

Refri. Sukita 
Laranja e Limão
 2L

3,79
Unid.

“O melhor para sua família”

OFERTAS VÁLIDA DO DIA 21 À 27/01/2022 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

Cerveja Itaipava
Pilsen 350ml

Refri. Cruzeiro
2L Guaraná

Cerveja Heineken
lata 350ml

Cerveja Original
600ml

Kit Coca-Cola 
Fanta Laranja 2L

de 



O NOVO6 EDIÇÃO 750 — SÁBADO | 22.01.2022 A 28.01.2022

ÚLTIMOS ARTIGOS
NO SITE DO  O NOVO

Marcio Pereira

Lucas Luiz

A importância do 
planejamento das 
licitações
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De volta à caverna

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

izem que o que é bom dura pouco. 
É verdade. Estávamos numa queda 
acentuada da curva da Covid-19, a 
ponto de alguns lugares até deixa-

rem de adotar o uso da máscara - e muitos o 
fizeram por conta própria. Mas, infelizmente, 
estamos diante de uma nova onda da doença, 
com a chegada da Ômicron e também de uma 
síndrome gripal (H3N2). Voltamos, ou melhor 
dizendo, estamos voltando, à estaca zero. Nem 
é preciso dizer que o uso de máscara, álcool 
gel e distanciamento faz-se-á necessário agora 
mais do que nunca.
Hospitais, postos 
de saúde, UPAs lo-
tadas e até as crian-
ças não escapam 
dessa nova variante. 
O que precisamos 
agora? Já temos va-
cinação em massa, 
mas o vírus cada dia 
mais ganha força. Precisamos ser responsáveis 
pelos nossos atos e pensar mais nos outros. O 
isolamento é uma realidade. Só saia de casa se 
realmente precisar. Para trabalhar - se puder, fi-
que home office -, para ir às compras e fazer o 
extremamente necessário.
Os rolês nos shoppings, nas praias, os cafezi-
nhos com a família devem ser trocados por um 
bom filme ou a leitura de um livro. É para o nos-
so bem e de nosso semelhante. Isso se chama 
empatia, amor ao próximo - quase em extinção. 
Voltemos à caverna. E a culpa é nossa mesmo.   

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

Precisamos ser 
responsáveis 
pelos nossos atos 
e pensar mais 
nos outros

D

INTERAÇÕES

Felicidade Corporativa
A recreação contribui muito 
para um ambiente de trabalho 
mais feliz, onde o relaciona-
mento pro� ssional e social são 
importantes para a produtivida-
de dentro e fora do ambiente de 
trabalho. Uma pessoa comuni-
cativa, feliz, sorridente e querida 
pelos colegas pode transformar 
o desempenho e a performance 
dentro do ambiente pro� ssional. 
A pergunta que eu faço, é! Você 
é feliz exercendo a sua pro� s-
são hoje? Até que ponto você é 
realizado com as suas escolhas? 
As pessoas gostam de estar 
próximas de você?

Existem dois pontos importan-
tes a serem questionados e que 
foram fundamentais dentro do 
meu trabalho: Disciplina x Talen-
to. A disciplina sempre será um 
grande diferencial. Habilidades 
adquirimos com treinamento e 
aprendizagem; aprendemos dia 
após dia. Se você for disciplina-
do, com certeza terá uma grande 
% de atingir o que sempre so-
nhou. Agora, se você for discipli-
nado e talentoso, o céu é o limite! 
Voa campeão!

Rafael Agripino dos Santos (Tio 
Pepino), 38 anos, atua há 23 anos no 
mercado de Recreação e Eventos de 
todos os portes. Proprietário do Grupo 
Tio Pepino Eventos.

Está semana fui recebido pelo 
presidente da câmara de Mogi das 
Cruzes @marcosfurlanbr para um bate 
papo sobre os desafios na sua gestão 
e também falamos um pouco sobre o 
esporte. Principal bandeira levantada 
pelo vereador.

No episódio do Vai aí uma dica de hoje, 
discutimos a relação da Geração Z com 
as peças publicitárias, destacando como 
os jovens desse grupo se sentem pouco 
representados. Confira!

21 DE JANEIRO DE 2022

20 DE JANEIRO DE 2022

A vida é preciosa porque você 
não pode assistir de novo. É 

isso que faz a vida ser tão mágica.”

Gisele Bundchen.
Em sua conta no instagram.
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Mogi: Forte chuva 
derruba 22 árvores, 
provoca alagamentos e 
queda de energia

Mãe do presidente 
Jair Bolsonaro morre aos 
94 anos

“Nossa foi feio mesmo aqui, 
� camos sem energia a noite e 
o dia todo, alagou tudo”

“Descanse em paz”

ALEXANDRE MACHADO

TEDYMAIS64

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               Adriana Cordeiro dos Santos                                        06 
 
Analista de Saúde – Psicologia                      Marcos Torres Barboza                                                 14
               
Auxiliar de Vida Escolar                                   Maria Elizangela Silva                                                   44
                                                                        Rogerio Pereira Geraldo                                              45
 
Motorista da Educação Básica                      Anastacio dos Santos                                                    07
 
Professor de Ensino Fundamental                Elani Noronha da Mota Guimaraes                              40
                                                                       Regina Aparecida Toledo de Moraes                            41

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, 21 DE JANEIRO DE 2022.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Al Mahata recebe o cantor sírio 
Tony Mouzayek neste sábado  

Vice-prefeita entrega 
cobertura do Largo da 
Feira em Brás Cubas

Conhecido pela trilha sonora da novela “O Clone”, da 
Rede Globo, em exibição no Vale a Pena Ver de Novo, o 
cantor sírio Tony Mouzayek fará um show ao vivo no Al 
Mahata, neste sábado (22), a partir das 19h. Haverá, ainda, 
apresentação de dança do ventre e um cardápio especial. 
Garanta a sua reserva pelo telefone (11) 4796-1239.

A vice-prefeita Priscila Yamagami entregou, nesta 
sexta-feira (21), as obras de cobertura da Praça 
Maria Luiza da Rocha Cavenaghi, o tradicional 
Pátio da Feira de Brás Cubas. Os serviços 
incluíram áreas de administração, sanitários e 
alambrado. O investimento de R$ 2,5 milhões vai 
bene� ciar cerca de 50 feirantes.

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

SAT oferece 39 
vagas de emprego 
em Guararema

Ilha Marabá e 
outros parques têm 
visita monitorada

A Secretaria de Em-
prego e Desenvolvimento 
Econômico de Guarare-
ma, por meio do Serviço 
de Atendimento ao Traba-
lhador (SAT), atualizou a 
lista de vagas de trabalho 
na cidade. Nesta sema-
na, o SAT está mediando 
39 oportunidades pro� s-
sionais com diferentes 
graus de escolaridade.
As vagas que exigem Ensino 
Fundamental completo são 
para mecânico de motoci-
cleta, pedreiro, motorista 
D (duas vagas), cozinheira, 
caseiro (casal) e ajudante 
de cozinha, auxiliar de co-
zinha/chapeiro, camareira, 
porteiro e recepcionista.

Já as vagas com exigên-
cia de Ensino Médio são 
para garçom (duas vagas), 
auxiliar de recebimento, 
operador de caixa, auxiliar 
de confeiteiro, recepcio-

Os mogianos podem fazer 
inscrições para visitas moni-
toradas ao Núcleo Ambiental 
Ilha Marabá, no Mogilar, ao 
Viveiro Municipal, no Parque 
Leon Fe� er, e ao Parque Mu-
nicipal Chiquinho Veríssimo. 
As visitas ocorrem durante a 
semana, em grupos reduzi-
dos e com uso obrigatório de 
máscaras. Os equipamentos 
são gerenciados pela Secre-
taria Municipal do Verde e 
Meio Ambiente.

O agendamento é feito 
pelos técnicos da secretaria, 
a partir de uma análise de 
demanda e da disponibili-
dade de horários, formando 
os grupos. O contato pode 
ser feito pelo telefone 4798-
5959 ou pelo e-mail svma@
mogidascruzes.sp.gov.br. As 
visitas são uma boa opção 
de lazer e educação am-
biental para os mogianos.

Na Ilha Marabá, as pes-

As mensagens instantâneas de aplicati-
vos se tornaram parte de nosso cotidia-
no, mas pouco se falava acerca de sua 
regulamentação. Os famosos prints de 
conversas também se tornaram comuns 
e são compartilhados pelas pessoas sem 
a devida cautela.

O cenário de descontentamento de pes-
soas que tiveram suas conversas divul-
gadas aumentou consideravelmente. As 
principais queixas são o constrangimen-
to pelo conteúdo divulgado e as conse-
quências que isso implica ao indivíduo 
exposto.

No âmbito nacional, as temáticas que 
envolvem vídeos e/ou fotos pessoais e 
íntimos já foram apreciadas pelo Judi-
ciário e são pacificamente consideradas 
crimes, tipificadas no artigo 218-C do 
Código Penal.

Contudo, pouco se havia tratado acerca 
da simples divulgação de mensagens 
trocadas em âmbito particular. Muitos 
usuários foram e vêm sendo expostos 
com prints de conversas privadas, cujo 
conteúdo não tinham a intenção de 
divulgar a terceiros. Houve aumento 
considerável nas demandas judiciais 
reivindicando indenização e remoção de 
conteúdos divulgados a terceiros ou na 
Internet.

Diante de tantos casos, o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), através da análise 
da 3ª Turma, proferiu Acórdão posicio-
nando que mensagens privadas, como as 
do aplicativo WhatsApp, não podem ser 
divulgadas sem autorização das partes 
envolvidas, sob pena de dever indeniza-
tório.

A decisão menciona que a difusão 
dessas conversas sem autorização fere a 
expectativa do usuário de que elas sejam 
privadas, direcionadas unicamente ao 
destinatário. Com isso, haveria, no en-
tendimento dos ministros, a quebra da 
legítima expectativa, bem como incide a 
violação à privacidade e à intimidade. O 
julgamento ocorreu nos autos do Recur-
so Especial nº1903273 – PR, mantendo 
a Sentença de primeira instância que 
condenou a parte que disseminou con-
versas privadas à indenização por danos 
morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Natasha Santos

Sigilo em 
conversas privadas

Instagram: @na.santoss

nista, técnico de infor-
mática, atendente/gar-
çom, porteiro, atendente 
(quatro vagas), inspetor 
de qualidade, auxiliar de 
marketing, vendedor ex-
terno e jovem aprendiz.

Para quem já con-
cluiu o Ensino Supe-
rior há vaga para far-
macêutico, assistente 
fiscal e estágio em 
ciências contábeis. Há 
ainda vagas para aju-
dante-geral, faxineira/
cozinheira, ajudante 
operacional, costurei-
ra(o) (duas vagas), ca-
seiro casal e caseiro/
tratador de cavalos. Há 
vagas para logística.
Informações pelos te-
lefones 4693-1717 e 
4693-1432 ou no site 
g u a r a r e m a . s p. g o v. b r. 
Há também vagas para 
estágio. 

soas assistem a uma pales-
tra sobre o ecossistema da 
várzea do Tietê e percor-
rem a trilha que dá acesso 
às margens do rio. Já no 
Viveiro Municipal, existem 
cerca de 25 mil mudas.

Outra opção é ao Par-
que Municipal Chiquinho 
Veríssimo. Ela começa com 
uma pequena palestra so-
bre a história do espaço 
e da Serra do Itapeti. Em 
seguida, acontece a trilha, 
considerada de média com-
plexidade e com cerca de 
1,5 quilômetro de extensão.

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

DECRETO Nº4148, DE 21 DE JANEIRO DE 2022
Dispõe sobre a retenção do Imposto de Renda na fonte incidente sobre valores pagos pela Administração 
Pública do Município de Guararema, a pessoas físicas e jurídicas contratadas para a prestação de bens e 
serviços 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).
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No dia 20/1, aconteceu a reforma da quadra pública 
de tênis de Poá (foto), iniciativa do grupo Amigos de 
Tênis de Poá, com o terceiro setor. Todo o material 
foi fornecido por empresas da cidade e região, entre 
elas: Siva Cabos de Aço, Salute Embalagens, Ponto 
Verde, Relojoaria Poá, Pró Negócios e IBL Logística. 
Embora o espaço seja público, toda manutenção é 
feita pelo grupo, consolidado desde de 2003. “O ob-
jetivo é a divulgação da modalidade na cidade, orga-
nizamos aulas, ranking e torneios, o grupo conta com 
mais de 100 membros, somos uma grande família”, 
a� rma Wantuir Reis, presidente do grupo.
Poá possui duas quadras públicas de tênis localiza-
das na rua Lucindo Pereira Jordão 120, Vila Aurea, 
das 6 às 18h, não precisa pagar para jogar, só levar a 
raquete e praticar a modalidade. Das 10 cidades do 
Alto Tietê, 5 possuem quadras públicas de tênis são 
elas: Itaquaquecetuba, Poá, Salesópolis, Mogi das 
Cruzes e Ferraz de Vasconcelos. Vale ressaltar que 
as quadras de Poá, Ferraz, e Itaquaquecetuba foram 
feitas e são mantidas sem custos aos cofres públicos, 
pois são políticas públicas entre o terceiro setor e a 
sociedade civil.
Prof. João Carlos de Brito Tennis Coach 
e-mail daobrito@hotmail.com

ADRIANO LEITE

Reforma da quadra de 
tênis de Poá

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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Após a derrota em casa para o Pato, por 68 a 72, e 
passando por surto de covid, o Mogi Basquete (13º na 
classifi cação) tem mais uma parada complicada no NBB: 
o clássico contra o Corinthians (14º), fora de casa, dia 
25/1, 20h. As duas equipes possuem apenas 6 vitórias 
em 16 partidas e precisam vencer para espantar a má 
fase. E na sexta, dia 28/1, 19h30, os mogianos pegam o 
Paulistano (7º) também longe da torcida. E para completar 
a sequência pesada, o próximo jogo no Hugão será diante 
do forte Flamengo (2º) no dia 5/2, 16h10.

PEDREIRA PARA MOGI NO NBB

» TALENTO ALVIVERDE. 
Endrick, do Palmeiras, 
com apenas 15 anos, vem 
impressionando jornalistas, 
torcedores, técnicos, 
adversários e dirigentes dos 
grandes clubes do planeta 
por causa de suas atuações 
na Copa São Paulo de 
futebol. Na carreira, Endrick 
já foi para as redes 167 vezes 
em 171 partidas vestindo 
a camisa do Verdão. O 
atacante já pinta como uma 
das grandes promessas do 
futebol brasileiro.

» ROBINHO... Um dos 
melhores jogadores que o 
Santos revelou para o futebol 
mundial praticamente teve 
sua carreira encerrada nesta 
semana da pior maneira: o 
atacante foi condenado pela 
justiça italiana para cumprir 
9 anos de prisão pelo crime 
de violência sexual. Como 
está no Brasil, ele não pode 
ser extraditado para território 
italiano para cumprir a pena, 
e muitas indefi nições rondam 
o caso. 
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Suzano Vôlei apresenta mais 
reforços e novo patrocinador

Estreia!  Participação na Superliga B começa diante do Vila Nova, em Goiânia

Superliga B! Equipe estreia neste sábado contra o Vila Nova, 
em Goiânia

ASSESSORIA/USAC

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

Atual campeão, 
Tricolor estreia 
no Paulistão diante do 
Guarani, dia 27/1, 21h30, 
em Campinas, com boas 
expectativas pelo desempenho 
dos reforços, com destaque 
para Nikão, Patrick e Rafi nha. 
Ceni precisa melhor em relação 
ao Brasileirão. 

Timão joga pela 
rodada de abertura 
do Estadual no feriado 
de 25/1, 21h, na Arena 
Itaquera, contra a Ferroviária. 
Com prioridade na Liberta, 
técnico Sylvinho deve usar 
competição para corrigir 
altos e baixos e encaixar meia 
Paulinho no esquema tático

Animado pela 
contratação de 
Goulart e bom desempenho 
das pratas-da-casa, Peixe 
vai à Limeira pegar Inter 
dia 26/1, 19h. Carille sabe 
como ninguém como vencer 
o Paulistão, e quer apagar 
desconfi ança da época que 
beirou queda no BR-21. 

A prioridade é o 
Mundial que se 
aproxima, mas antes o Verdão 
tem compromissos pelo 
Paulistão, começando pela 
partida antecipada contra 
Novorizontino, fora de casa, já 
neste domingo (23/1), 16h, na 
abertura do torneio. Abel deve 
escalar time alternativo. 

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 Suzano Vôlei realizou a apresen-
tação o� cial de 5 novos reforços 
e um contrato de patrocínio para 
temporada 22. O evento aconte-
ceu dia 17/01, no Cineteatro Wil-
ma Bentivegna, com a presença 
de empresários, autoridades e di-
rigentes para conhecer os atletas 
Riad (central), Angellus (oposto), 
Hiago (ponteiro), Marcelo (opos-
to) e Murillo (central). A soleni-
dade também o� cializou o novo 
treinador das categorias de base 
do time, Marcos Vinicius, o Didi, 
multicampeão nas categorias de 
base de diversos clubes no Estado 

de São Paulo e em Minas Gerais; e o 
novo patrocínio com a empresa de 
produção internacional de artigos 
domésticos de vidro, Nadir Figuei-
redo, em acordo no qual a empresa 
estampará a barra frontal e trasei-
ra da camisa suzanense.
Durante a cerimônia, o prefeito Rodrigo 
Ashiuchi entregou as camisas do clu-
be aos atletas contratados pela equipe, 
parabenizando-os com boas-vindas à 
cidade. Os jogadores já integram a ro-
tina de treinos com a comissão técnica 
e todo elenco com foco na estreia na 
Superliga B neste sábado (22/1), 17h, 
diante do Vila Nova, em Goiânia. 

Artilheiro Lewandowski 
ao receber, pelo 2º ano 
consecutivo, o 
título de melhor 
jogador 
do mundo 
pela FIFA
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Se tem um recorde a 
ser batido, sempre 
vou tentar!”

Frase da Semana.

Pedro Rebouças 
Enfim, o desfecho da eleição na 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


