
Prefeito Zé Luiz e vereadores 
buscam solução para falta de 
energia em Guararema
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Guararema
Mogi das Cruzes

Sábado Distribuição Gratuita 
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ESPORTES 08

Corrida do 
Trabalhador 
reúne mais de 
500 atletas

Gabriela Rocha 
canta nos 
20 anos da 
Cristã Mundial

COMEMORAÇÃO

07

REUNIÃO: AUTORIDADES DA CIDADE COBRARAM DA EMPRESA EDP, 
RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, UMA 
SOLUÇÃO PARA A FALTA DE LUZ, QUE ATINGE CONSTANTEMENTE A 
POPULAÇÃO GUARAREMENSE
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Maíra Franco, 
de Guararema, faz parte 
da equipe de handebol 
e veste a camisa 14 da 
seleção brasileira.

Programa 
“Mulheres de Peito” chega 
a Mogi neste domingo (8) e 
inicia atendimento na terça 
(10), a partir das 8h. 

Atleta de Guararema 
participa da 24ª 
Surdolimpíadas

Carreta da 
Mamografi a 
atende do dia 10 
a 20 deste mês

Colégio Gênesis 
completa 23 anos 
com ensino 
de excelência
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MUTIRÃO

EDUCAÇÃO
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Dicas para o 
presente do 
Dia das Mães
04

Caderno W

Já está liberada a
entrega da

Declaração!
 

Faça a sua agora e
receba logo a sua

restituição!!!!

Imposto 
de Renda 2022

11.99627-0079

E lembre-se de contar 
sempre conosco.

Mogi Shopping tem 
cabine de fotos para 
as mamães

DIA DAS MÃES 07

DIVULGAÇÃO
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“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava 
com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no 
princípio com Deus… E o Verbo se fez carne e 
habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, 
e vimos a sua glória, glória como do unigênito 
do Pai. (João 1:1-14) 

Queridos leitores, esse texto nos dá uma dimen-
são perfeita de quem é Jesus. Aqui, o apóstolo 
João retrata a deidade de Jesus com propriedade. 
Jesus no princípio era o Verbo. O que faz o verbo 
numa sentença? Faz a ligação entre o sujeito e o 
predicado, lembram dessa aula? Jesus é o verbo 
que faz a ligação entre Deus e o homem (nós). 
Amém? Estão comigo? Estão entendendo?

O verbo é a ação da palavra falada. Uma palavra 
sem verbo não tem sentido. Porém, um verbo 
sem acréscimos de palavras nos faz todo sentido. 
Exemplo: O José … a Maria. Qual o sentido destas 
palavras?  Nenhum. 

Mas se digo somente: amou – socorreu- convi-
dou. Faz todo sentido e entendemos o que está 
sendo dito. Vocês entendem agora por que o 
apóstolo João coloca Jesus como o Verbo?  Por-
que Jesus é a ação em nossas vidas; é a ligação 
entre nós e Deus Pai. 
         
O Verbo, Jesus, no princípio estava com Deus e 
era Deus. Mas aprouve ao Pai que ele se encar-
nasse como um de nós e vivesse aqui na terra as 
afrontas do pecado sem, contudo, pecar.  Jesus 
não pecou. Foi tentado em todas as áreas e per-
maneceu � rme até a morte.  

Ele, sendo Deus, a morte não triunfou sobre 
Ele. Ao terceiro dia, para horror de satanás, Ele 
ressuscitou. Para nós, esse fato é uma tremen-
da vitória, pois, se estamos em Cristo, somos 
novas criaturas e, no � nal, ressuscitaremos com 
Ele. “Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua 
palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e 
ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, 
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.” 
(I Tss 4:16) 

A volta de Cristo está se abreviando e é real. 
Jesus virá! E nós precisamos estar preparados 
para esse momento. Você está?  Já recebeu a 
Cristo como seu Senhor e Salvador? Pois as Sa-
gradas Escrituras nos dizem, em Romanos 10:9: 
“Se, com a tua boca, confessares Jesus como 
Senhor e, em teu coração, creres que Deus o 
ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.” Isso é 
pessoal, individual e intransferível. A sua salva-
ção em Cristo só depende de você. 

Venha neste domingo, às 19 horas, na IBC - Rua 
Américo Gonçalves Ferreira, 440 – Guararema.

DANIEL RUZISKA

O verbo que liga
daniel@agapecorretora.com.br

Guararema sofre com a falta de energia

Na quarta-feira (4), o prefeito 
de Guararema, José Luiz Eroles 
Freire, e vereadores estiveram 
reunidos com representantes 
da EDP, empresa responsável 
pela distribuição de energia elé-
trica, para cobrar melhorias e 
obter soluções efetivas para os 
problemas que têm afetado a 
população.

Foi solicitado que haja um estu-
do e maior planejamento nas ações 
adotadas pela EDP para que haja 
mais agilidade no restabelecimento 
da energia quando houver a inter-
rupção do serviço. A reunião con-
tou com a maioria de vereadores e, 
dentre os assuntos tratados, foram 
abordadas as quedas frequentes 
de energia e a demora no restabe-
lecimento do sistema, o que afeta o 
dia a dia dos moradores da cidade. 

Também foram cobradas explica-
ções sobre esses problemas que 
vêm acontecendo no município.

Apesar de reuniões já realizadas 
anteriormente com representantes 
do Poder Público, da EDP e da po-
pulação, não foram solucionados 
os problemas. A população con-
tinua a relatar que, ao solicitar os 
serviços da EDP, precisa aguardar 
vários dias até a solução do proble-
ma. “Teve um � nal de semana que 
� quei mais de 72h sem energia. 
Minha � lha ligou na empresa para 
questionar a queda de energia, mas 
eles alegaram não ter nenhuma re-
clamação”, contou a moradora Ode-
te Augusta de Oliveira, de 61 anos.

Em nota, a Prefeitura de Guara-
rema reforçou que vem estudando 
alternativas para que a EDP preste 
o serviço de forma adequada no 

município e ressalta que trabalha 
para que essas soluções sejam co-
locadas em prática o mais breve 
possível.

Segundo o presidente da Câma-
ra, Irineu Claudio Leite, “a empresa 
distribuidora de energia mostrou-
-se ine� ciente, em face das inúme-
ras reclamações já formalizadas a 
ela, adotando uma postura que não 
condiz com a sua importante mis-
são perante a sociedade.”

Em virtude disso, o Legislativo e 
o Executivo Municipal apresenta-
rão ofício à Agência Fiscalizadora 
ANEEL (Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica), ao deputado Estadual 
André do Prado e ao deputado Fe-
deral Marcio Alvino (ambos do PL), 
solicitando providências para que 
Guararema não tenha mais proble-
mas com a falta de energia.

Tatiana Silva
tatiana.silva@onovo.com.br

Solução. Em reunião, o prefeito Zé e os parlamentares questionaram a empresa responsável pela 
distribuição de energia na cidade

Destaque. Junto à seleção 
brasileira, Maíra, que mora em 
Guararema, é a camisa 14

No dia 1º deste mês, o ginásio do 
Sesi de Caxias do Sul (RS) foi palco 
da cerimônia de abertura da 24ª edi-
ção das Surdolimpíadas de Verão 
(Summer Dea� ympics). O evento 
contou com a presença da primei-
ra-dama, Michelle Bolsonaro, atletas 
de 77 países e autoridades.

Além da primeira-dama, o minis-
tro da Cidadania, Ronaldo Bento, e o 
secretário nacional do Paradesporto 
da Secretaria Especial do Esporte do 
Ministério da Cidadania, Agtônio 
Guedes, representaram o Governo 
Federal.

O Brasil já participou de seis 
edições do evento, ocupando a 56ª 
posição na classi� cação geral e rece-
beu o total de dez medalhas (1 ouro, 
1 prata e 8 bronzes) em todas as 
edições . Na última edição, em 2017, 
na Turquia, foram conquistados um 
ouro e quatro bronzes.

A delegação brasileira é a segun-
da maior na competição, que conta 
com 237 pessoas, 199 atletas e 38 
membros da comissão técnica. Nes-
ta edição, os brasileiros estão dispu-
tando 17 modalidades no masculino 

e 14 no feminino e já conquistaram 
três medalhas de bronze, ocupando 
a 24ª posição no quadro de meda-
lhas.

Entre os atletas, está Maíra Fran-
co, de Guararema. Ela faz parte da 
equipe de handebol feminino e ves-
te a camisa 14 da seleção brasileira. 
Em entrevista ao O Novo, Maíra falou 
sobre a experiência de representar o 
País nas Surdolimpíadas e das expec-
tativas para depois da competição. 
Praticante do Handebol há uns 5 
anos, ela diz que é a primeira vez que 
representa o Brasil no Dea� ympics. 
“Estou muito feliz com essa conquis-
ta, é um sonho. A sensação de repre-
sentar o país onde nasci é incrível”, 
disse, destacando a importância da 
competição para a união da comu-
nidade surda por meio do esporte.   
Sobre suas expectativas, ela disse 
que espera continuar vestindo a ca-
misa verde e amarela e manter a ro-
tina de treinamento. “Infelizmente, 
não temos boa estrutura na moda-
lidade de handebol, torço para que 
empresas privadas apoiem e patro-
cinem a CBDS”.

Guararemense disputa a 24ª 
edição da Surdolimpíadas no Sul

CAMPEONATO

(11) 4695-6214

(11) 97413-6282

c o n t a t o @ e s j c o n t a b i l i d a d e . c o m . b r

TRADIÇÃO E INOVAÇÃO
27 ANOS DE CREDIBILIDADE

 OS VASINHOS TE INCOMODAM?

LIVRE-SE DELES NA CLÍNICA BEM VIVER!

AGENDE JÁ SUA AVALIAÇÃO!
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R$ 490 milSão mais de

em prêmios

Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa 
do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar os seus recursos. Seguros e Previdência Privada Intermediados por Corretora de Seguros Sicredi Ltda., CNPJ 04.026.752/0001-82, registro SUSEP n° 10.0412376. Os planos em PGBL e VGBL são administrados pelo Banco 
Cooperativo Sicredi S.A., CNPJ 01.181.521/0001-55. Produtos de Crédito: a disponibilidade está condicionada à análise de crédito do associado. Este produto/serviço pode não estar disponível para associados conta Woop Sicredi. Contate o atendimento no seu app para maiores informações. Promoção 
válida durante o período de 01/03/2022 a 15/08/2022, para os associados da cooperativa Sicredi Progresso PR/SP. Consulte o regulamento completo da promoção e condições de contratação nas unidades de atendimento participantes e no site sicredi.com.br/promocoes. Imagens meramente 
ilustrativas. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

R$ em prêmios
R$ 490 milSão mais de

em prêmios

24 sorteios de
R$ 5 mil*

3 sorteios de
R$ 30 mil*

2 sorteios de
R$ 50 mil*

Sorteio final de
1 Jeep Compass 0km

*Os prêmios serão pagos via Recibo de Depósito Cooperativo (RDC) Sicredi

Consulte o regulamento ou
visite uma agência para saber mais: 
sicredi.com.br/promocao/aplicacaopremiada

R. Francisco Freire, 25,  Guararema
Av. Narciso Yague Guimarães, 990, Mogi das Cruzes
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Donna Toys Sexshop 
Mogi (@donnatoys)

Além de uma 
variedade de 
camisolas e 
babydolls, você 
encontra perfumes, 
óleos corporais, 
sabonete íntimo, 
desodorante e 
muito mais!
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O Dia das Mães está aí e nós � zemos uma seleção de ótimas sugestões 
para celebrar esta data importante como as mamães merecem. A� nal, 
quem não quer presentear a mulher que lhe deu a vida e cuida de você com 
tanto amor? Um presente pode ser uma maneira singela de retribuir às 
mães, esposas, avós, tias, madrinhas, sogras e todas aquelas mulheres que 
representam o papel de mãe para você. Con� ra!

Cesta  Mães  - recheada 
de delícias como Novo 
Coração Kopenhagen ao 
leite, Coleção Mil Delícias, 
Keep Kop Lajotinha e 
Pouch Dragrê. R$ 199,90

Escultura assinada por Leonardo Bueno

Tricô da Mixed. Preço sob consulta

Presenteie quem sempre cuidou 
de você

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Kopenhagen Mogi 
(@kopenhagen__mogi)

Espaço D.KZA (@espacod.kza)

Nadia Conceito 
(@nadiaconceito)

Chocolates Brasil Cacau 
(@chocolatesbrasilcacau)

Intimissimi Mogi 
(@intimissimimogi)

Caixa Coração 
Drageados 
(144g) - 
drageados 
de chocolate 
ao leite com 
amendoim. 
R$ 44,90

Conjunto animalier. R$ 558
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SALAS
MARIA

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

onovo.com.br/maria-salas

caderno.W

Não viva para que a sua presença seja notada, mas para que 
a sua falta seja sentida” Bob Marley
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Mogi recebe Carreta da Mamografi a dia 10 
Saúde. Mulheres com idade entre 50 e 69 anos podem procurar a unidade móvel para a realização do exame sem necessidade de agendamento ou pedido médico

A Carreta da Mamogra� a do 
Programa Estadual “Mulhe-
res de Peito” chega a Mogi 
das Cruzes neste domingo (8) 
e inicia o atendimento às mu-
lheres na terça-feira, dia 10 
de maio, a partir das 8 horas. 
O equipamento será instala-
do no Largo do Rosário, no 
Centro, mesmo local de edi-
ções anteriores, com facilida-
de de acesso.

Mulheres com idade entre 50 
e 69 anos podem procurar a uni-
dade móvel para realização do 
exame sem necessidade de agen-
damento ou pedido médico. Bas-
ta comparecer munidas de docu-
mento pessoal e Cartão SUS.

O atendimento será realiza-
do em livre demanda de 10 a 20 
de maio, de segunda a sexta-fei-
ra das 8 às 17 horas (até 50 pa-
cientes); e aos sábados, das 8 às 
12 horas (até 25 pacientes).

A Carreta da Mamogra� a 
“Mulheres de Peito” tem como 

objetivo facilitar o acesso das 
mulheres ao exame de mamo-
gra� a para promover diagnósti-
co precoce do câncer de mama, 
o que aumenta as chances 
de cura.

Nesta edição, as pacientes 
devem sair do exame com as 
imagens em mão, além de usuá-
rio e senha para acesso ao laudo 
do resultado. Para resultados 
alterados, a própria equipe da 
carreta deverá entrar em conta-
to com a paciente para os enca-
minhamentos necessários.

A iniciativa tem como ob-
jetivo promover rastreamento 
contínuo e organizado da doen-
ça, visando à detecção precoce 
de tumores malignos, inclusive 
nas fases em que não há sinto-
mas. O câncer de mama é o que 
mais tem cura, mas também é 
um dos mais prevalentes entre 
a população feminina e o diag-
nóstico precoce é fundamental 
para o sucesso do tratamento. 

por Redação
redacao@onovo.com.br

O Colégio Gênesis comemo-
rou nesta sexta-feira (6) 23 anos 
de ensino em Mogi das Cruzes. 
A instituição de ensino busca, 
por meio do ensino, o desenvol-
vimento de uma educação trans-
formadora, que propicie aos seus 
alunos uma vivência responsá-
vel, crítica e solidária, possibili-
tando uma interpretação cristã 
da vida e do mundo, resgatando 
e a� rmando os valores morais e 
éticos de conduta.

Em comemoração aos seus 
23 anos, o colégio está realizando 
uma campanha de suma impor-
tância, intitulada “PAZ COMEÇA 
EM CASA”, pois a sua diretoria 
entende que a participação da fa-
mília no processo educativo é de 
suma importância, porém, a esco-
la não deve ser confundida como 
a extensão da casa.

“A criança, desde pequena, 
precisa identi� car que a escola 
é o lugar onde acontece a apren-
dizagem pela qual chamamos de 
formal, englobando seus conteú-
dos próprios, com tarefas a serem 
cumpridas, objetivos a serem al-
cançados, responsabilidades a se-
rem exercidas”, informa o diretor, 
Wesley de Paula.

Na cidade, a escola atende alu-
nos da Educação Infantil IV, En-
sino Fundamental I, Ensino Fun-
damental II e Ensino Médio, com 

material didático atualizado Rede 
Somos – Ético e plataforma digi-
talizada de aprendizado da Rede 
Somos – Ético. A comunicação 
com os pais é feita por meio do 
Aplicativo ACADESC e seu corpo 
docente é capacitado.

O Colégio Gênesis tem como 
referencial de fé a Bíblia e os valo-
res familiares. Como diferencial, 
as aulas de Ensino Cristão e Inte-
ligência Emocional e Empreen-
dedorismo. “Somos um colégio 
humanizado, pois nossos alunos 
não são apenas números, são se-
res humanos individualizados”, 
enfatizou a direção.

A escola � ca na Av. José Be-
nedito Braga, 25 - Vila Mogi-
lar. Telefone para contato: (11) 
99555-2777.

Colégio Gênesis em Mogi das 
Cruzes completa 23 anos

EDUCAÇÃO

 

 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 do emprego mencionado:

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

EMPREGO                  NOME                 CLASSIFICAÇÃO                       

Auxiliar de Vida Escolar                            Diego Felipe Gabriel Paiva Inacio                      61
                         Kevin de Jesus Pineda Aldana                           62   

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, 06 DE MAIO DE 2022.
 

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

 

 

   DECRETO Nº4174, DE 29 DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.727.450,00 (um milhão, 
setecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais) e dá outras providências.

LEI Nº 3476, DE 06 DE MAIO DE 2022
Autoriza o Poder Executivo prorrogar a concessão para prestação e exploração dos serviços convencionais 
e seletivos de transportes coletivos de passageiros no Município de Guararema.

LEI Nº 3477, DE 06 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Estágio “Jovem Talento” 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).

 

 

   EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMCT Nº 01/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SIMCTUR – 
SISTEMA DE INDICADORES E MAPEAMENTO DE CULTURA E TURISMO, PARA DIFUSÃO E 
FOMENTO DA CULTURA E TURISMO DE GUARAREMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3589/2022 
– Objeto: cadastramento, credenciamento e mapeamento de artistas, grupos, coletivos culturais e 
profissionais de arte, cultura e turismo, que almejem a participação e realização de parcerias, por 
meio de contratação ou não, conforme necessidade da administração pública, em ações, programas 
e projetos realizados pela SMCT, bem como subsidiar com dados e informações o Sistema de 
Indicadores e Mapeamento de Cultura e Turismo. A inscrição no SIMCTUR é gratuita e deverá ser 
realizada em plataforma online específica no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Guararema: 
www.guararema.sp.gov.br. O Edital do Chamamento Público poderá ser lido e obtido na íntegra por 
meio do endereço eletrônico www.guararema.sp.gov.br.

 

 

   
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - ANTEPROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE 
O PLANO DIRETOR  DE TURISMO SUSTENTÁVEL (PDTS – GUARAREMA). PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 5056/2022. A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), atendendo ao art. 188 da Lei Orgânica, CONVOCA 
a população para Audiência Pública do Anteprojeto de Lei que dispõe sobre o PLANO DIRETOR DE 
TURISMO SUSTENTÁVEL DE GUARAREMA (PDTS – GUARAREMA). Objeto: A Audiência Pública tem 
por objetivo apresentar a minuta e discutir junto à população, sendo que as manifestações recebidas 
subsidiarão a finalização do Anteprojeto de Lei a  ser encaminhado à Câmara Municipal de 
Vereadores. A Audiência será realizada em 30 de maio de 2022, na Estação Literária “Profa. Maria de 
Lourdes Évora Camargo” (Auditório Mário Caserta), localizada na Rua Dezenove de Setembro, nº 233 
– Centro – Guararema – SP, com início às 18 horas e encerramento às 20 horas. O Edital de 
Convocação de Audiência Pública poderá ser lido e obtido na íntegra por meio do endereço 
eletrônico www.guararema.sp.gov.br

 

 

   
AVISO DE REABERTURA LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial 18/2022, PROCESSO: 178/2022, OBJETO RESUMIDO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
FROTA DE AMBULÂNCIAS, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 
20/05/2022 as 14h00, LOCAL DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. 
Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema – SP. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço 
Municipal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por 
e-mail, enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os 
dados da empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo 
telefone (11) 4693-8000 Ramal 8086.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.
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Direção. Diretor do Colégio 
Gênesis, Wesley de Paula
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Cidades. Filhote de onça é filmado em estrada de Guararema » 
https://onovo.com.br/guararema/filhote-de-onca-e-filmado-
em-estrada-de-guararema

Cidades. Com cerca de 500 pessoas, Corrida do Trabalhador é 
sucesso em Guararema » https://onovo.com.br/guararema/
com-cerca-de-500-pessoas-corrida-do-trabalhador-e-
sucesso-em-guararema

Filhote de onça é filmado 
em estrada de Guararema

Muito lindo.

ANA MARIA 
FINKENNAUER

Homenagem 
a elas

Editorial

oje é um dia especial, é 
o Dia das Mães. Embora 
elas devam ser amadas 
e reverenciadas todos 

os dias, é importante entrar no 
clima e aproveitar para presen-
tear, abraçar e homenagear aque-
la mulher que doa a sua vida por 
seus � lhos, sejam eles pequenos 
ou adultos.
Para o comércio, é uma data im-
portante. É a segunda data mais 
propícia do 
ano para as 
vendas. Ainda 
mais depois 
de quase dois 
anos de pan-
demia, que ti-
rou de muitos 
� lhos o direito 
de abraçar e 
até mesmo visitar suas mães. En-
tão, vamos aproveitar bem esta 
data e agradecer por ter uma mãe. 
Já aqueles que a perderam, seja 
pela Covid-19 ou por outro mo-
tivo, é um dia triste, porém, de 
re� exão. Um dia para lembrar 
dos momentos bons e do quan-
to ela foi importante na sua vida. 
Em tudo devemos tirar proveito 
e aprendizado. Então, vamos co-
memorar a data e fazer dela um 
dia muito especial, com muito 
carinho com aquela que merece a 
nossa consideração e amor. Bjs a 
você, mamãe!

ENVIE SUA OPINIÃO 
EDITOR@ONOVO.COM.BR

É 
importante 
entrar no 
clima e 
aproveitar 
para 
presentear 

H
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Eventos celebram o Dia das Mães 
no Mogi Shopping

Arena Suzano recebe 
Gloria Groove em julho

O Mogi Shopping preparou uma programação especial 
para a semana do Dia das Mães. As atividades são um 
convite para aproximar ainda mais as homenageadas 
da data de toda a família, em momentos únicos e 
inesquecíveis. Para registrar esse encontro, uma cabine 
de fotos estará à disposição dos clientes de sexta-feira 
(6) até domingo (8).

Gloria Groove estreou no Alto Tietê em grande 
estilo na primeira edição do Festejando Brasil, 
em Itaquaquecetuba, que aconteceu em março. 
O sucesso com o público foi tanto que a artista 
volta para região, desta vez estreando na cidade 
de Suzano. A artista apresentará um show da Lady 
Leste Tour no evento. Com organização Festejando 
Brasil O� cial e Produtora Pallaccio, o foco é 
proporcionar shows acessíveis.

CRISTINA REQUENA/REQUENA COMUNICAÇÃO DIVULGAÇÃO

Guararema realiza 
Sessão Cinema
Em parceria com representantes do Legislativo 
Municipal, a Prefeitura de Guararema, por meio 
de diversas Secretarias Municipais, apoiou um 
evento de � nalização do Mês de Conscientização 
do Autismo. Além dos � lmes exibidos, pessoas 
com TEA puderam emitir suas Carteiras de 
Identi� cação da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista. A Sessão Cinema foi realizada 
com som mais baixo e luz acesa.

DIVULGAÇÃO

Igreja Cristã Mundial 
comemora 20 anos 
com megaevento

Uma multidão tomou 
conta da Arena Suzano, no 
Max Feffer, nesta quinta-
-feira (5) para participar da 
Conferência em comemo-
ração aos 20 anos da Igreja 
Cristã Mundial, presidida 
pelo bispo Julio Vertullo. A 
programação de abertura 
contou com a participação 
da cantora Gabriela Rocha, 
que tem mais de 6 milhões 
de seguidores no Insta-
gram, cerca de 9 milhões 
no Facebook e seus vídeos 
contam com mais de 2 bi-
lhões de visualizações no 
Youtube. Gabriela Rocha 
é uma representante da 
nova geração da música 
gospel, que vem impac-
tando as pessoas pela sua 
maneira única de louvar a 
Deus com suas canções.

Ao som de músicas 
como “Espírito Santo”, “Lu-
gar Secreto”, “Creio Que Tu 
És a Cura”, “Eu Navegarei”, 

Conferência. Arena Suzano ficou lotada na quinta-feira, com a cantora 
Gabriela Rocha. Amanhã, Deive Leonardo ministrará a Palavra de Deus

Emoção. Cantora Gabriela Rocha, um ícone da música gospel, adorou e 
trouxe renovo a todos os presentes com suas canções 

VANIA SOUSA

 Vania Sousa
editor@onovo.com.br

“Porque Ele Vive”, “Enche-
-me”, entre outras, o públi-
co cantou e adorou a Deus 
junto com Gabriela Rocha.

Para ministrar a Pala-
vra de Deus, a organização 
do evento trouxe a missio-
nária Gabriela Lopes, mui-
to conhecida pelas suas 
pregações nas redes so-
ciais e por todo o País. Ela, 
que tem conquistado mui-
tas pessoas por sua manei-
ra espontânea de pregar, é 
filha de pastores e nasceu 
no distrito de Xerém, em 
Duque de Caxias, no Rio 
de Janeiro. Gabriela Lopes 
empolgou a todos com o 
texto da pesca maravilho-
sa de Simão Pedro, após 
Jesus entrar em seu barco 
(Lucas 5:3). “Ele manda e 
Ele se responsabiliza!”, dis-
se ela. “Quando Ele entra 
no barco, tudo acontece, 
ele muda sua vida! Tem 
vida nova pra você!”

Com um misto de emo-
ção e gratidão, o bispo Ju-
lio Vertullo comemorou os 
20 anos da igreja e o suces-
so do evento. “Esses dias 
têm sido muito especiais, 
por ver que fizemos a dife-
rença e ganhamos o amor 
e o respeito da comunida-
de de Suzano. Somos uma 
igreja que faz parte da vida 
da cidade. E queremos 
manter o olhar no foco, o 
princípio da missão. Gra-
ças a Deus Jesus nos trou-
xe até aqui”, resumiu ele, 
com um olhar para o futu-
ro. “Não é por onde passa-
mos, nem onde estamos, 
mas onde queremos che-
gar. E isso já está proposto, 
lá atrás, que é servir e ma-
nifestar o amor de Deus ao 
mundo”, sintetizou.

Programação
Nesta sexta-feira (6), 

a festa continuou na Are-

na Suzano, com a pre-
sença do cantor Lukas 
Agostinho, conhecido 
pelas canções “Reden-
tor”, “Algo Novo”, “Fazer 
Morada”, “O Grande Eu 
Sou”, “Não Mais Escra-
vos”; da pastora Camila 
Barros, muito seguida 
no Youtube e nas redes 
sociais pelas suas pre-
gações empolgantes e 
ousadas; e do pastor 
Eduardo Gonçalves, ca-
sado com Camila.

Deive Leonardo
Já neste sábado (7), 

a conferência terá iní-
cio às 16 horas, com 
a presença do prega-
dor Deive Leonardo, 
que arrasta multidões 
por onde passa e que 
se tornou um dos íco-
nes da mensagem do 
Evangelho nas redes 
sociais com sua manei-
ra simples de traduzir 
e ministrar a Palavra 
de Deus. Além dele, o 
evento contará com o 

pastor Victor Hugo, o 
bispo Julio Vertullo, a 
banda ICM Worship e 
os cantores Eliezer de 
Tarsis e Ton Carfi.

A Igreja Cristã Mun-
dial fica na Rua Alfredo 
Batista Pizzolato, 279, 
em Suzano, e o ingres-
so (todos esgotados) 
foi um quilo de alimen-
to não-perecível. Você 
pode acompanhar o 
evento ao vivo pelo ca-
nal da igreja no Youtu-
be #cristamundialtv.
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» MACIEL DOS SANTOS. 
Medalhista olímpico na classe 
BC2, o mogiano segue sua 
carreira vitoriosa na Bocha 
paralímpica. Representante 
do Brasil e paratleta do time 
da Associação Desportiva 
de Mogi das Cruzes (ADMC), 
faturou título da Copa do 
Mundo de Bocha Paralímpica, 
no RJ. Maciel, em ótima forma, 
ainda faturou a 3ª colocação 
por equipes.

» APITO DA CONMEBOL. Nas 
disputas da Libertadores, os 
árbitros estão dando mostras 
de interferência no resultado 
de partidas, praticamente 
eliminando times considerados 
pequenos. Exemplos recentes: 
no pega do Boca com Always 
Red e do Fortaleza com River 
Plate. Por coincidência, 
duas equipes argentinas 
benefi ciadas. E para piorar não 
tem VAR na 1ª fase. 
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Corrida do Trabalhador 
retorna com força total

Sucesso! Evento promoveu bem-estar físico e a filantropia na Região 

Tradição! Mais de 500 atletas percorreram os 6 Km pelas ruas de 
Guararema em comemoração ao Dia do Trabalho 

CONEXÃO ESPORTIVA

Colaborou Monalisa Ventura 
e Gerson Lourenço
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Score da Semana.

Empate sonolento 
no Chile deixou 
Tricolor muito perto da 
vaga na próxima fase da 
Sula, porém os atletas que 
receberam nova chance com 
Ceni não corresponderam. 
Pelo Brasileiro, tem o 
empolgado Fortaleza pela 
frente domingo, no Ceará. 

Após ganhar do 
Boca, fez partida 
de risco contra Dep. Cali. 
Apesar de perder muitos gols, 
inclusive pênalti, também 
deixou adversário chegar 
bastante, consagrando 
Cássio. Tem sequencia 
pesada, incluindo Bragantino, 
Boca e Inter fora de casa.

Com as revelações 
em campo no 
2º tempo arrancou boa 
vitória na Sulamericana e, 
agora, foco na reabilitação 
no Brasileiro diante do 
Cuiabá, domingo, na Vila. 
Equipe apresenta melhoras, 
principalmente na zaga que 
está mais firme e protegida.

Virou rotina golear. 
Time se mantém 
maduro e regular, sobrando 
na Liberta como favorito ao 
tri. Pelo Brasileiro, precisa 
emendar vitórias para chegar 
ao topo. Elenco de alto nível e 
alinhado com técnico que faz 
rodízio para poupar titulares 
para momentos decisivos.

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.

A Corrida do Trabalhador voltou 
com tudo pelas vias de Guarare-
ma em comemoração ao Dia do 
Trabalho. Mais de 500 atletas de 
diversas cidades percorreram os 
6 km, com largada e chegada no 
Estádio Municipal, no Ipiranga. O 
evento foi organizado pela Espor-
tes ON e CK Eventos, com apoio 
da Secretaria de Esportes e Lazer, 
Fundo Social de Solidariedade de 
Guararema e CONDEMAT – Con-
sórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê. Além de 
promover a prática esportiva, pro-
porcionando bem-estar físico e de 
Saúde, a Corrida também cumpriu 
seu papel social com arrecadação 
de centenas de itens de higiene em 

prol dos trabalhos desenvolvidos 
pelos Fundos Sociais da Região.
Autoridades do Alto Tietê prestigia-
ram a competição coroada com óti-
mo desempenho dos corredores. No 
Feminino Geral, a vitória foi da gua-
raremense Maria Júlia Lemos Fernan-
des Oliveira, com 26min22. Pelo Mas-
culino Geral quem chegou em 1º foi 
Emerson dos Santos de Melo Simão, 
tempo de 21min22. Outras categorias 
de destaque foram Prata da Casa Fe-
minino com Meirieli Gessica Ribeiro 
de Novellis subindo ao topo do pódio 
com a marca de 29min27, e Prata de 
Casa Masculino com Fagner Santos 
Soares cruzando a linha de chegada 
em primeiro com 22min30. Todos re-
sultados em www.cronoserv.com.br

Hernanes, ídolo agora 
aposentado, ao receber 
homenagens do SPFC 
no Morumbi 
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Todo reconhecimento 
a esse clube gigante!”

Frase da Semana.

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

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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O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) 
promove 2 eventos especiais aos associados em 
maio. No dia 21, a Caminhada ao Pico do Urubu vai 
explorar um dos mais atrativos pontos turísticos 
da cidade. A concentração será na lateral do Vila 
Santista, às 7h30, com partida às 8h. Já no dia 
28, acontece o Passeio Ciclístico de 40 km (nível 
intermediário) terá concentração no clube também 
às 7h30 percorrendo o distrito de Sabaúna, Morro da 
Placa, Pinheirinho, chegando ao ponto fi nal no Clube 
de Campo. Os 2 eventos irão arrecadar itens de 
higiene pessoal para os projetos do Instituto Terra.

A Secretaria de Esportes e Lazer de Guararema inicia 
nas próximas semanas mais competições que irão agitar 
o Ginásio do Ipiranga. O Futsal terá as primeiras rodadas 
das tradicionais Categorias de Base Municipal e do 
Veterano e Feminino Regional. Já o Vôlei chega na reta 
fi nal com a última rodada da fase classifi catória rumo às 
semis do Masculino e Feminino. E o Futebol tem nesse 
domingo 8 jogos eliminatórios da forte Copa Regional 
Sicredi pelas Série Ouro e Prata e Veterano, nos Estádios 
do Ipiranga, União da Balança, Parateí e Colorado. As 
semis serão dia 15/5 nos campos do Ipiranga e União, e 
as fi nais, dia 22/5, no Ipiranga.

Os times do Alto Tietê voltam a campo neste fi m de 
semana pela 3ª rodada do Paulista da 2ª Divisão, 
a “Bezinha”. No sábado (7/5), 15h, após golear o 
Atlético no clássico local por 7 a 0, o União Mogi, 
líder do Grupo E com 4 pontos, viaja com moral 
ao Vale do Paraíba para encarar o Manthiqueira 
(penúltimo com 3). No mesmo horário, o Atlético 
Mogi tenta os primeiros pontos na competição 
frente o Joseense (4º), no Nogueirão. Já pelo Grupo 
F, depois do revés de 3 a 1 contra o Mauá FC (1º), o 
lanterna ECUS, que também não pontuou até aqui, 
tenta a reabilitação diante do Colorado Caieiras (4º), 
no Suzanão.

EVENTOS DE AVENTURA DO CCMC

NOVOS TORNEIOS DE FUTSAL 

UNIÃO LIDERA NA BEZINHA

O time masculino guararemense entra em ação neste 
sábado (7/5) pela última rodada da fase classi� catória 
da Copa da Liga Paulista de Futsal Sub 20. E terá missão 
complicada pela frente: vencer o líder invicto Inter Mogi 
na casa do adversário. Os mogianos somam 12 pontos 
e já estão garantidos na próxima etapa, enquanto os 
guararemenses estão em 4º com 4 pontos e precisam 
triunfar para garantir a vaga. O duelo acontece 16h, no 
CEMPRE do Botujuru, com entrada franca. No caso de 
empate ou derrota, a equipe coordenada pela Secreta-
ria de Esportes e Lazer depende de tropeço do CATS 
Taboão, que joga no mesmo horário, em casa, contra a 
já eliminada SEME Itu. Independente do placar, por se 
tratar da primeira competição o� cial, o desempenho 
dos garotos que representam a cidade é positivo e traz 
boas expectativas para sequência do projeto. Até porque 
o elenco segue bem nos Jogos Abertos da Juventude!

Guararema decide vaga 
na Copa LPF


