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Prefeitura de Mogi entrega 
ESF Vila Nova União: 
investimento de R$ 1,9 milhão

CONQUISTA. UNIDADE, INAUGURADA NESTE SÁBADO (14), TEM 
CAPACIDADE PARA ATENDER ATÉ 4,5 MIL PESSOAS E 600 METROS 
QUADRADOS DE ÁREA CONSTRUÍDA. NA SEMANA PASSADA, A ESF VILA 
NOVA JUNDIAPEBA FOI ENTREGUE, APÓS REFORMA E REVITALIZAÇÃO
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Atleta de 86 anos 
é homenageada 
em Guararema

A TV Câmara leva até você acesso 
irrestrito ao plenário da Câmara 
Municipal de Mogi das Cruzes.

Pelo Canal 3.2 UHF você assiste às 
transmissões ao vivo de todas as 
sessões e fi ca por dentro de tudo que a 
Câmara faz para melhorar a qualidade 
de vida de Mogi das Cruzes.

TV CÂMARA 
NA TV ABERTA: 
É A CÂMARA 
ABERTA PARA 
TODOS.

www.cmmc.com.br

TVCÂMARA
M O G I  D A S  C R U Z E S

TVCÂMARA
M O G I  D A S  C R U Z E S

CANAL

UHF

Use seu celular para 
escanear o QRCode 

e assistir às sessões 
pelo canal da TV 

Câmara também no 
Youtube.

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.

Sergio Moro 
se reúne com 
lideranças de Mogi 

ELEIÇÕES 2022
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“Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas; porque 
achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás 
e darás à luz um � lho, a quem chamarás pelo 
nome de Jesus. Este será grande e será chamado 
Filho do Altíssimo; Deus, o Senhor, lhe dará o 
trono de Davi, seu pai; ele reinará para sempre 
sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá � m.  
(Lucas 1: 30-33)

Neste texto, vemos a anunciação de uma das prin-
cipais mães da história da humanidade.  Maria, a 
mãe de Jesus, o Senhor. A mãe sempre foi a base 
sólida de toda família. É ela que tem o discerni-
mento dos acontecimentos no lar, é a que sempre 
ajusta as coisas para que haja harmonia. Os pais 
suprem e protegem a família. Mas o pai não tem a 
percepção e o discernimento da mãe.  

A mãe, quando chega em casa, logo percebe 
se há algo errado com seus � lhos. Olhando 
para cada um, ela sabe se alguma coisa não 
está acontecendo.  

Ela percebe até detalhes da casa: se alguém esteve 
ali na sua ausência. Isso é coisa de mulher; é coisa 
de mãe.  O Senhor Deus deu essa percepção para 
a mulher, não para o homem.    

A mulher é o radar que percebe a presença do 
perigo rondando sua família. O homem é o solda-
do, o guerreiro, que ouve as instruções do radar, 
defendendo a sua família dos ataques do inimigo.    
Em Lucas 2: 49-51, vemos a percepção de Maria 
em relação ao � lho Jesus. “Ele lhes respondeu: Por 
que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria 
estar na casa de meu Pai? Não compreenderam, 
porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com 
eles para Nazaré; e era-lhes submisso. Sua mãe, 
porém, guardava todas estas coisas no coração.”   

Maria percebia todas as diferenças entre seu � lho 
Jesus e os demais meninos de sua idade, porém, 
guardava isso em seu coração.    

Hoje, no século XXI, tudo isso está se perdendo 
em função dos grandes ataques de Satanás contra 
a família, o projeto de Deus para a humanidade.  

As mães de hoje estão perdendo a sua identidade. 
Sem a estrutura da família, deixam seus � lhos 
para os avós cuidarem para que possam trabalhar 
e sustentá-los. Isso tem conduzido milhares de 
� lhos ao abandono, à rejeição e, consequente-
mente, a uma vida sem limites.  
        
Às mães do Brasil, do Estado, de Guararema e 
leitoras deste jornal! Parabéns por essa dádiva 
maravilhosa. Tenham cuidado com esse dom 
precioso, pois o futuro da humanidade está em 
vossas mãos.... Que Deus te abençoe muito! 

DANIEL RUZISKA

Mulher e mãe
daniel@agapecorretora.com.br

Prefeitura de Mogi das Cruzes 
entrega nova ESF Vila Nova União

Neste sábado (14), às 10 horas, 
a Prefeitura de Mogi das Cruzes 
entrega a nova unidade Estraté-
gia Saúde da Família (ESF) Vila 
Nova União. Uma solenidade 
marca a inauguração da unida-
de e, após a cerimônia, mora-
dores poderão realizar serviços 
gratuitos de saúde, como aferi-
ção de pressão arterial, teste rá-
pido de IST, avaliação odontoló-
gica e vacinação.

A nova ESF está localizada na 
Rua Coronel Cardoso de Siqueira, 
2.662, ao lado do Posto de Saúde 
da Vila Natal, e o atendimento será 
realizado de segunda a sexta, das 
7h30 às 17h.

“Vamos repetir o mesmo mo-
delo adotado na semana passada, 
quando o público pôde conhecer 
a nova unidade e também os servi-
ços da equipe e qualquer paciente 
que tiver alguma alteração detecta-
da será encaminhado para acom-
panhamento e tratamento indica-
dos”, explica o secretário de Saúde 
de Mogi das Cruzes, Zeno Morrone 
Junior. Na semana passada, a ESF 
Vila Nova Jundiapeba foi entregue, 
após reforma e revitalização, e tam-
bém contou com a oferta de servi-
ços de saúde à população.

Segundo informações da prefei-
tura, a ESF Vila Nova União foi im-
plantada buscando ampliar a aten-

Nova unidade. ESF 
Vila Nova União 
será entregue neste 
sábado, às 10 horas

DIVULGAÇÃO

ção médica, desenvolver ações de 
prevenção às doenças e promover 
práticas saudáveis entre os mora-
dores da região.

A nova unidade tem, no total, 
600 metros quadrados de área 
construída e conta com capa-
cidade para atender até 4,5 mil 
pessoas. O investimento foi de 
R$ 1.962.600,82. 

Entre os pro� ssionais previstos 
para integrar o corpo clínico da 
unidade, estão dois médicos, um 
enfermeiro, dois dentistas, dois téc-
nicos de saúde bucal, sete agentes 
comunitários de saúde, três técni-
cos de enfermagem, um técnico de 
farmácia e dois auxiliares adminis-
trativos, totalizando 17 pessoas.

A unidade oferecerá serviços 
como consultas, pré-natal, coleta 
de materiais para exames, cura-
tivos, vacinas, retiradas de ponto, 

aferição de pressão arterial, grupos 
educativos, planejamento familiar 
e visitas domiciliares.

O patrono
A ESF Vila Nova União rece-

be o nome do médico Francisco 
Miguel Cury, falecido em 2019. 
Nascido em São Paulo, ele veio 
para Mogi das Cruzes na década 
de 70 para estudar Medicina. Es-
pecializou-se nas áreas de Clínica 
Geral, Dermatologia, Medicina do 
Trabalho, Patologia Clínica, Saúde 
Pública e Medicina de Tráfego Aé-
reo e Terrestre.

Ele atuou em diversas insti-
tuições, dentre elas o Hospital 
Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, 
e foi sócio da Clínica Santa Lú-
cia, que deu origem ao Labora-
tório Santa Lúcia, onde atendeu 
aos mogianos por vários anos.

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

Saúde. Nova unidade tem capacidade para atender até 4,5 mil pessoas e 600m² de área 
construída. Foram investidos R$ 1,9 milhão e local terá 17 profissionais atendendo

Depois de 11 anos, a Prefeitu-
ra de Mogi das Cruzes realizou, no 
Cemforpe, a entrega das 109 novas 
licenças de empreendedores de rua 
do município. A Administração Mu-
nicipal voltou a emitir as autoriza-
ções para este tipo de atividade, com 
base em um processo democrático 
marcado pela lisura e transparência. 

“Pela primeira vez depois de 
mais de 10 anos, nossa cidade vol-
ta a conceder novas licenças para 
empreendedores de rua. Isso sig-

nifica mais oportunidades de ge-
ração de renda, concretização de 
sonhos e garantia de tranquilidade 
para mogianos e mogianas”, disse o 
prefeito Caio Cunha, em discurso 
durante a entrega.

A abertura de chamamento pú-
blico ocorreu em outubro do ano 
passado e atendeu a uma antiga de-
manda das pessoas que trabalham 
com o comércio de rua na cidade. 
A de� nição dos locais foi feita após 
estudos e discussão com a partici-

pação das Secretarias Municipais 
de Segurança e de Desenvolvimen-
to Econômico e Inovação, da Câ-
mara Municipal e representantes 
do comércio.

Durante o período de inscrições, 
os interessados puderam indicar até 
três locais onde tinham interesse de 
trabalhar. Ao todo, 1.196 candidatos 
se inscreveram. Com as novas vagas 
preenchidas, Mogi das Cruzes passa 
a contar com 289 permissões para 
empreendedores de rua. (FM)

Após 11 anos, Mogi legaliza vendedores de rua
COMÉRCIO
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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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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 do emprego mencionado:

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

EMPREGO   NOME                               CLASSIFICAÇÃO                       

Auxiliar de Vida Escolar             Delio Silva Junior                              63
                   Daniela Garcia Rocha Santana             64

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, 13 DE MAIO DE 2022.

                                             JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE  
PREFEITO MUNICIPAL

 

 

   

DECRETO Nº4175, DE 06 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.286.147,00 (dois milhões, 
duzentos e oitenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais) e dá outras providências.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009, 
esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria 
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

 

 

   

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, fica notificado o Sr. JOSÉ DENES DE LIMA em razão do imóvel situado à Rua Bolívia s/nº, 
Chácaras Guanabara – Guararema/SP, quanto a emissão da Notificação Nº18255 de 07/01/2022, cujo teor 
refere-se aos termos dos artigos: 29,30,31,66 e 96 da Lei Municipal 2636/2009, devendo ser comprovado 
pelo mesmo o cumprimento da determinação legal no prazo de 15 (quinze) dias a contar da presente 
publicação.

 

 

   

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente, fica notificado o Sr. LEONEL SOARES LIMA em razão do imóvel situado à Rua Bolívia s/nº, 
Chácaras Guanabara – Guararema/SP, quanto a emissão da Notificação Nº18254 de 07/01/2022, cujo teor 
refere-se aos termos dos artigos: 29,30,31,66 e 96 da Lei Municipal 2636/2009, devendo ser comprovado 
pelo mesmo o cumprimento da determinação legal no prazo de 15 (quinze) dias a contar da presente 
publicação.

 

 

   

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, por meio da Secretaria Municipal de Educação, faz saber 
que se encontram abertas inscrições para o Processo Seletivo Simplificado – PSS (Edital n° 006/2022), para 
a contratação temporária, para atendimento de excepcional interesse público de Analista de Saúde 
(Terapeuta Ocupacional). O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra por meio do endereço eletrônico 
www.guararema.sp.gov.br. As inscrições deverão ser efetuadas das 08 horas de 17 de maio de 2022 às 17 
horas de 31 de maio de 2022, exclusivamente pela Internet, no site www.guararema.sp.gov.br. 
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto nº 2665, de 01/09/2009, 
esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria 
da Prefeitura Municipal de Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).

 

 

   
AVISO DE LICITAÇÃO

 MODALIDADE: Pregão Presencial 26/2022, PROCESSO: 212/2022, OBJETO RESUMIDO: CONTRATA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE AEROFOTOGRAMETRIA, LEVANTAMENTO CADASTRAL, IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) E GEOPROCESSAMENTO MULTIFINALITARIO AO 
MUNICIPIO DE GUARAREMA-SP. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 27/05/2022 as 09h00, 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 08h30-
min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, enviando mensagem eletrônica para o 
endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da empresa, a modalidade e o número da 
licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4693-8012. 
                      
                                                             JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE  

PREFEITO MUNICIPAL

 

 

   

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial 29/2022, PROCESSO: 224/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES. DATA E HORA DA LICITA-
ÇÃO: 30/05/2022 as 09h00, 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 Munici-
pal de Guararema, no período das 08h30min às 16h00. Os interessados poderão obter o Edital por e-mail, 
enviando mensagem eletrônica para o endereço licitacao@guararema.sp.gov.br, informando os dados da 
empresa, a modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 
4693-8012.                      
                                                             JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE  

PREFEITO MUNICIPAL

Cidades

Bandido morre 
em troca de tiros 
em Guararema

Nesta quarta-feira (11), ban-
didos roubaram um caminhão 
em um posto de combustíveis 
em Mairiporã. Após persegui-
ção da Polícia Militar, o veículo 
foi recuperado em Guararema.
O assalto aconteceu quando o mo-
torista do caminhão estava descan-
sando em um posto em Mairiporã. 
Um dos indivíduos quebrou a ja-
nela e entrou no veículo, facilitan-
do a entrada do seu comparsa. O 
motorista foi rendido e o veículo 
percorreu cerca de 40 km antes do 
motorista ser liberado.

Acionada, a Polícia Militar saiu 
em busca dos criminosos e foi en-
tão que teve início a perseguição. 
A ação policial contou com a ajuda 
do radar da Rodovia Dom Pedro I, 
que localizou o veículo roubado.
Via Copom, os policiais receberam 
informações de que o caminhão 
havia passado pelo radar inteligen-
te e, na mesma hora, várias viaturas 

iniciaram a busca. A perseguição 
durou mais de uma hora, com os 
indivíduos em alta velocidade, 
fazendo zigue-zague e atingindo 
diversos automóveis na intenção 
de interromper e se desvencilhar 
da Polícia.

Na alça de acesso da Ayrton 
Senna com Avenida Francisco 
Lerário, os indivíduos perderam o 
controle e o veículo se chocou con-
tra um barranco. Eles saíram pela 
porta do carona atirando contra a 
polícia e se esconderam num ma-
tagal. Um dos criminosos foi alveja-
do e morreu no local e seu compar-
sa, que foi atingido com um tiro na 
região glútea, foi socorrido e enca-
minhado para o Hospital Luzia de 
Pinho Melo, em Mogi das Cruzes.

Após atendimento e libera-
ção do hospital, o criminoso foi 
preso por roubo de caminhão 
e tentativa de homicídio contra 
os policiais.

Perseguição. Indivíduos roubaram um caminhão em 
Mairiporã. No enfrentamento, um morreu e outro ficou ferido  

Mirian Sarmento
mirian@onovo.com.br

Nesta segunda-feira (9), a 
Prefeitura de Guararema, por 
meio da Diretoria de Trânsito, 
informou que teve início a � sca-
lização de velocidade por meio 
de radar instalado na Rua João 
Barbosa de Oliveira.

Segundo nota da Prefeitura, 
o local encontra-se devidamente 
sinalizado, com placas que infor-
mam o início do funcionamento 
do aparelho, para que o motoris-
ta esteja ciente do dispositivo de 
� scalização e reduza a velocida-
de na via.

A Rua João Barbosa de Olivei-

ra registrou colisões seguidas em 
2022. Por conta disso, munícipes 
que moram ao entorno da via so-
licitaram à Prefeitura de Guarare-
ma que fosse instalado um dispo-
sitivo de redução de velocidade. 
Antes da instalação do radar, a 
Prefeitura colocou placas e faixas 
no local, reforçando a necessida-
de de diminuição de velocidade 
e, mesmo assim, as ocorrências 
continuaram a ser registradas.

Por � m, a Prefeitura de Gua-
rarema reforça que a medida 
foi tomada visando à prevenção 
de acidentes e vítimas na via.

Prefeitura instala radar na Rua 
João Barbosa de Oliveira

GUARAREMA

Velocidade. Mesmo com radar, várias ocorrências 
foram registradas
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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 08h às 20h / Domingo das 08h às 13h

DESCONTOS 
CLUBE DE

Monteiro Supermercados

@supermercadosmonteiro

OFERTAS VÁLIDA DO DIA 13 À 19/05/2022 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  
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OFERTAS 7 DIAS 

Tirinhas Frango 
Perdigão 1kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

15,98
und.

22,30

Batata Palito congelada 
McCain 1,5kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

17,88
und.

22,40

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

17,49
und.

25,98

Salsicha Perdigão
500g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,40
und.

10,99

Leite Fermentado
Comevap 900ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,39
und.

9,98

Cerveja Heineken
Barril 5L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

79,90
und.

89,50

Cerveja Skol
Pilsen lata 269ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,19
und.

2,38

Cerveja Stella
Long Neck 330ml

Vinho Yellow
Tail 750ml

Und.
49,90

Vinho The Grill
Master 750ml

Água de Coco
Sococo 1L

Biscoito Bauducco
Gulosos  140g

Arroz Solito
Premium 5kg

Azeite Extra Virgem 
Cocinero 500ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

21,90
und.

25,50

Mostarda Quero
190g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,29
und.

3,98

Molho Tomate 
Salsaretti Sachê 
Trad. 300g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,45
und.

1,92

Achocolatado 
Toddy 750g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

13,79
und.

16,75

Pêssego em calda
GB 450g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

8,88
und.

11,49

Chantilly Amélia
 1L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

11,98
und.

14,30

Adoçante Zero-Cal
100ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,58
und.

5,85

Tempero Sazón
todos 60g

Cera Brilho
Fácil todos 
750ml

Alcatra Miolo

45,50
Kg

Ancho Boi Branco
Precoce

47,98
Kg

Fraldinha 
Montana

35,50
Kg

11,50
Kg

18,99
Kg

Costelinha 
Suina 

Linguiça 
Toscana
Aurora 

19,50
Kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

16,70
und.

23,90

Hambúrguer Bovino
Sadia 672g

Filezinho frango temperado
Seara 1kg

Polpa Nestlé 540g
Morango/Vitamina

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,75
und.

6,75

Margarina Qualy
Vita com sal 500g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,99
und.

8,40

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,89
und.

5,25

Und.
19,90

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,29
und.

7,98

Café 3 Corações 
Almofada 500g
Trad./ E. Forte

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

15,98
und.

18,20

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,59
und.

2,20

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

8,79
und.

10,98

Caixa de Bombom
Garoto 250g

Bolo Santa 
Edwiges
 200g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,99
und.

5,70

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

19,90
und.

21,99

Açúcar Guarani
refinado 1kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,49
und.

3,99

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,55
und.

4,39

Papel Toalha
Yuri Fit 2und. 

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,89
und.

3,95

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

13,65
und.

16,20

Amaciante Urca
Brisa 5L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,29
und.

11,20

OFERTA DO FIM DE SEMANA  VÁLIDA PARA OS DIAS 14 E 15/05/2022 

“O melhor para sua família”

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,45
und.

7,29

Sabão em Pó
Assim 800g
Antibac

Coxinha da Asa
sem tempero
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Fundo Social lança Campanha Inverno Solidário 2022 

O Fundo Social de So-
lidariedade de Guararema 
deu início esta semana à 
Campanha Inverno Soli-
dário 2022. O objetivo é 
arrecadar cobertores no-
vos e ajudar as pessoas 
em situação de vulnerabi-
lidade social a enfrentar as 
temperaturas baixas.

As doações de cober-
tores devem ser feitas na 
Rua Dona Laurinda, 193 - 
Centro, na sede do Fundo 
Social de Solidariedade.

Solidariedade. Doações de cobertores devem atender pessoas em situação de vulnerabilidade social em Guararema. Em 2021, foram doados 550 cobertores
por Redação
redacao@onovo.com.br

A campanha deste 
ano ganhou uma nova 
ferramenta. Agora, as 
pessoas podem doar em 
dinheiro, via PIX (CNPJ 
18.124.090/0001-98).

“Sabemos da impor-
tância da Campanha In-
verno Solidário para as 
pessoas que mais preci-
sam em Guararema e por 
isso estamos lançando a 
ação que vai durar todo o 
período mais frio do ano”, 
explica a presidente do 

Fundo Social de Solida-
riedade, Carmen Rosana. 
“Buscar recursos, doações 
e auxílio de quem pode 
ajudar. Essa é a missão do 
Fundo Social por meio da 
Campanha Inverno Soli-
dário”, completa.

Campanha
A campanha, tradicio-

nal nesta época do ano, 
é responsável por ame-
nizar o frio das pessoas 
que mais precisam. Em 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
ESTADO DE SÃO PAULO
www.cmguararema.sp.gov.br

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Câmara Municipal de Guararema, através da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e em 
atendimento ao Inciso I do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, COMUNICA a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA para análise e discussão do Projeto de Lei nº 
20/2022, de autoria do Executivo Municipal, que “Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2023 e alteração do PPA 2022-2025”, onde a população poderá enviar dúvidas e 
sugestões por meio do endereço eletrônico camara@cmguararema.sp.gov.br, contendo nome comple-
to, CPF e número de telefone para contato, identificado com o assunto: “AUDIÊNCIA PÚBLICA – 
Projeto de Lei da LDO 2023 e alteração do PPA 2022-2025”. Os e-mails serão aceitos do dia 
14/05/2022 ao dia 16/05/2022.
Os documentos referentes à Audiência Pública poderão ser acessados a partir do dia 14/05/2022 no 
site da Câmara Municipal de Guararema: www.cmguararema.sp.gov.br.
A Audiência Pública será realizada no dia 17/05/2022, às 18 horas, transmitida ao vivo na página da 
Câmara Municipal de Guararema pelo link http://tvcamaraaovivo.net/cmguararema/ 

Câmara Municipal de Guararema, 13 de Maio de 2022.

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:

Vereadora Maria de Fátima Soares Pereira de Souza - Presidente
Vereador José Francisco Beraldo Junior - Vice-Presidente
Vereador André Aparecido Alves de Araújo - Membro

PONTO DE
ARRECADAÇÃO

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
RUA DONA LAURINDA, 193 – CENTRO 

PIX: CNPJ 18.124.090/0001-98

DOE COBERTORES 

NOVOS
NESTE ANO, TAMBÉM É POSSÍVEL

REALIZAR DOAÇÕES EM DINHEIRO (PIX)

CoraçõesAqueça

CAMPANHA 
INVERNO
SOLIDÁRIO

2021, foram doados 550 
cobertores novos, que 
foram distribuídos para 

pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 
Segundo a assessora do 

Fundo Social, Claudia 
Rocha, “doar cobertores 
aquece corações”.

Doe. Cobertores vão aquecer muitas pessoas neste inverno em Guararema
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LEIA MUITO + ONOVO.COM.BR/CONEXAO-ESPORTIVA

ADRIANO LEITE
FACEBOOK/ adriano.toledo.leite INSTAGRAM/ adrianodetoledoleite

» SELECIONÁVEIS. Os 
convocados por Tite para os 2 
próximos amistosos do Brasil 
estão em alta. O destaque 
fi ca para Danilo, do Palmeiras, 
e para Vini Júnior, do Real 
Madrid. No dia do anúncio, 
o volante marcou um gol na 
partida que valeu vaga para 
as oitavas de fi nal da Copa do 
Brasil. Já o atacante marcou 3 
gols na rodada do Espanhol.

» SRS. DIRIGENTES. Ah os 
cartolas do futebol brasileiro... 
Desta vez, os do Cuiabá. 
Pintado deixou o comando do 
time após eliminação na Copa 
do Brasil. Praticamente, um 
técnico perde o emprego por 
semana no País. Os cartolas 
já trocaram 12 treinadores 
em apenas 5 rodadas do 
Brasileirão. Um absurdo! Falta 
de planejamento, convicção e 
paciência dos dirigentes.

ON

OFF

Nakada é homenageada pela 
referência no Esporte

Mérito! Nakada recebe placa das mãos do Prefeito Zé e Secretário Sidnei 

Símbolo! Guararemense de 86 anos coleciona conquistas no 
Atletismo com muita disposição e disciplina

CONEXÃO ESPORTIVA

Colaborou Monalisa Ventura 
e Gerson Lourenço

O NOVO7
EDIÇÃO 766 — SÁBADO |14.05.2022 A 20.05.2022

Score da Semana.

Conseguiu 
superar o susto 
do primeiro jogo e passou 
pelo Juventude na Copa 
do Brasil. Pelo Brasileirão, 
tem o Cuiabá em casa antes 
do pega com o Timão. 
Para brigar por títulos 
precisa urgente melhorar o 
desempenho fora de casa. 

Engrenou! Líder 
do Brasileirão e do 
seu grupo na Libertadores, 
Timão também passou fácil 
na Copa BR. Aos poucos, o 
treinador encontra melhor 
formação para conciliar a 
experiência dos medalhões 
com a intensidade dos 
mais jovens. 

Fez partida segura 
contra o Coritiba, 
revertendo o resultado 
negativo na ida. Foca agora no 
compromisso contra Goiás, 
no Planalto Central, para 
consolidar espaço no G6. 
Nas últimas apresentações 
demostrou mais equilíbrio e 
evolução em todos setores. 

Segue em grande 
fase, sobrando na 
Libertadores e mesclando 
nas competições nacionais. 
Merecido, Danilo fi nalmente 
na Seleção, falta o Veiga! 
Mantendo o ritmo, Verdão 
chega como favorito em todos 
torneios e ainda tem margem 
para evoluir.

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 atleta símbolo de longevida-
de, disposição e amor ao Espor-
te, Yukiko Nakada, 86 anos, foi 
homenageada durante a Cor-
rida do Trabalhador, realizada 
dia 1/5, no Estádio do Ipiranga, 
onde a atleta recebeu uma placa 
de Honra ao Mérito das mãos do 
Prefeito José Luiz Eroles Freire e 
do Secretário de Esportes e La-
zer, Sidnei Santos Leal, na pre-
sença de mais de 500 corredores 
que a aplaudiram bastante.
Além do reconhecimento pelo seu 
esforço, a homenagem também 
reforça o exemplo que Nakada re-
presenta para diversas gerações de 
saúde, disciplina e superação, in-
gredientes fundamentais para suas 

diversas conquistas, entre elas a 
mais recente medalha de prata na 
Fase Regional dos Jogos Estaduais 
da Melhor Idade (JOMI), em Cam-
pos do Jordão, na prova de Atletis-
mo - 600 metros livres, Categoria 
Feminina 85 a 89 anos, classifican-
do-se para Final Estadual que acon-
tecerá em julho, em Presidente Pru-
dente, onde vai em busca de mais 
uma conquista.
Nas centenas de provas que já dispu-
tou representando com muito carinho 
e dedicação a bandeira de Guararema, 
Nakada cativa o público pelo seu ca-
risma, disposição, respeito e foco no 
Esporte, transformando-se em atleta 
referência da Delegação, Comissão 
Técnica e até das adversárias.

Guardiola sobre a 
contratação pelo
 City do atacante 
norueguês Haaland
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Parabéns ao clube, 
é um jogador jovem 
e talentoso!”

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 guararemense Leonardo Borges, destaque em 
edição anterior desta Coluna, estreou bem pelo 
Nacional Atlético Clube (NAC), de Rolândia-PR, na 
disputa do Campeonato Paranaense Sub 20. Mesmo 
jogando fora de sua posição habitual, Léo entrou 
como titular e foi participativo nas jogadas ofensivas 
no empate por 0 a 0 contra o CA Cambé. O próximo 
desafi o é o clássico neste sábado com o Rolândia 
Esporte Clube (REC), o chamado “Dérbi do Norte”. O 
jovem promissor, de apenas 18 anos, é formado nas 
categorias de base da Escolinha da Portuguesa (atual 
Cruzeiro), do experiente professor Dráusio Guimarães, 
atuou pelo Omega FC de Guararema e também em 
diversos clubes profi ssionais, como Juventus da 
Mooca, Linense e União de Mogi. 

O Paulistão 2ª Divisão Sub 23 terá sequência nesse fi m 
de semana com os clubes do Alto Tietê em campo pela 
4ª rodada da fase de grupos. No sábado, 15h, o Atlético 
Mogi, lanterna do Grupo E, encara o Manthiqueira no 
Vale. E no domingo, 15h, o União (4º colocado) recebe o 
Guarulhos (5º), no Nogueirão, enquanto o ECUS (6º do 
Grupo F) joga, no Suzanão, no mesmo horário, contra o 
SKA Brasil (2º). E por falar no Futebol Regional, a Copa 
Sicredi chega aos momentos decisivos com a disputa 
das semifi nais nas 3 categorias (Adulto Séries Ouro e 
Prata e Veterano) na manhã deste domingo nos Estádios 
do União e do Ipiranga. 

A temporada 21/22 do NBB Masculino está perto 
de conhecer seus fi nalistas. Franca X São Paulo 
e Flamengo X Minas se enfrentam nas semis em 
melhor de 5 jogos. A série já foi aberta com vitória do 
Franca, dono da melhor campanha, por 80 a 78, em 
casa, enquanto no outro confronto o Flamengo saiu 
na frente dos mineiros por 76 a 67, no RJ. Na próxima 
rodada, o Tricolor, que despachou Bauru, recebe o 
Franca neste sábado, 14h (transmissão TV Cultura e 
ESPN). E no domingo a bola laranja sobe para Minas 
X Fla, em BH (ESPN). Nas quartas, o Minas eliminou 
a Unifacisa, e o Fla tirou o Paulistano. Já o Franca fez 
3 a 0 no Pinheiros.

LÉO BORGES ESTREIA BEM 

FUTEBOL REGIONAL 

SEMIS DO NBB

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) promo-
ve nos 2 primeiros � nais de semana de junho o Torneio 
Interno de Duplas de Tênis. O campeonato reunirá atletas 
nas mais variadas categorias e disponibilizará camisetas 
para os 120 primeiros inscritos. De 3 a 5/6, serão disputa-
das as categorias Masculino A, B e C, além do Feminino 
A e B. As inscrições vão até o dia 29/5. Já nos dias 10, 11 e 
12/7 é a vez das duplas mistas A, B e C. Para estas catego-
rias, as inscrições vão até o dia 5/6. O torneio é exclusivo 
para associados acima de 18 anos e a taxa para a partici-
pação é de R$ 50. Caso o atleta queira atuar em duas cate-
gorias, a taxa é de R$ 80. Os interessados podem efetuar a 
inscrição presencialmente no Departamento de Esportes 
do CCMC. Mais informações: (11) 4728-5600.

Torneio de Duplas 
no CCMC
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Mobilidade Urbana cobra 
segurança para ciclistas

Sergio Moro se reúne 
com lideranças em Mogi

Na noite de quarta-feira 
(11), o prefeito Caio Cunha, o 
vereador Bi Gêmeos, a secre-
tária de Mobilidade Urbana, 
Cristiana Ayres, e o secretário 
de Esporte, Gustavo Noguei-
ra, se reuniram na Avenida 
das Orquídeas, em Mogi das 
Cruzes, para uma conversa 
com os ciclistas da cidade que 
fazem treinos de velocidade 
na via.

De acordo com o Info-
siga do Governo do Estado, 
em março deste ano, foram 
noti� cados 409 óbitos por 
acidentes com bicicletas. E, 
se comparado com o mesmo 
período do ano passado, hou-
ve um aumento de 30 mortes 
até o momento.

Durante os três primei-
ros meses do ano, 2022 está 
com 10 mortes a mais do que 
em 2021. E o número só vem 
crescendo a cada dia. Ainda 
segundo estudos da Orga-

nização Mundial da Saúde 
(OMS), 90% dos acidentes 
de trânsito são causados por 
falha humana.

“Queremos que o local 
seja seguro tanto para ciclis-
tas quanto para os motoris-
tas. Os nossos secretários, 
junto ao prefeito, promete-
ram nos dar um retorno em 
algumas semanas”, exclamou 
o vereador Bi Gêmeos em 
suas redes sociais.

Em nota, a prefeitura 
apontou que o trabalho de 
ampliação das vias cicláveis 
está em andamento, com es-
tudos para a implantação de 
mais 30 quilômetros de ciclo-
vias, dentro do projeto Viva 
Mogi. As equipes também es-
tão trabalhando para atender 
à manutenção de toda a ma-
lha cicloviária - atualmente, 
são 32,38 km de vias cicláveis 
em Mogi, o maior índice de 
toda a região do Alto Tietê.

Como forma de cons-
cientização, a Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
Urbana vem desenvolven-
do, durante todo o ano, uma 
série de ações voltadas à 
Educação para o Trânsito, 
que envolvem distribuição 
de materiais informativos, 
palestras e ações com grupos 
especí� cos (inclusive moto-
ristas do transporte coletivo 
e ciclistas) e atividades com 
crianças, como a Escola Mi-
rim de Trânsito e o concurso 
voltado aos alunos das redes 
pública e particular.

Uma das principais ati-
vidades será  realizada neste 
sábado (14): um Workshop 
sobre a segurança dos ci-
clistas, no Polo Digital, com 
a participação de técnicos 
da pasta, Ecopistas, Corpo 
de Bombeiros e Polícias 
Rodoviária e Militar. A ativi-
dade é aberta à população. 

Na tarde desta sexta-
-feira (13), o ex-ministro 
da Justiça e Segurança 
Pública e ex-juiz Federal 
Sergio Moro (União Bra-
sil) esteve em Mogi das 
Cruzes, na Câmara Muni-
cipal, ao lado do presiden-
te do Legislativo, Marcos 
Furlan (Podemos), do ex-
-deputado estadual Luiz 
Carlos Gondim Teixeira, 
da vereadora Maria Luiza 
Fernandes (Solidarieda-
de) e do deputado federal 
Nicolino Bozzella Junior 
(União Brasil).

A reunião foi articu-
lada pelo ex-deputado 
estadual Luiz Carlos 
Gondim e teve como 
objetivo apresentar ao 
ex-juiz as lideranças da 
cidade. Sergio Moro, 
que deve se candida-
tar ao Senado Federal, 
tem visitado diversas 
cidades do Brasil, a � m 
de entender as neces-
sidades da população. 
O encontro foi coman-

Projetos. Prefeito, secretários e vereador se reuniram com ciclistas com o 
objetivo de tornar vias mais seguras e diminuir o índice de acidentes na cidade
Tatiana Silva
tatiana.silva@onovo.com.br

COM PLANEJAMENTO, DEDICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE.

Saúde

1.000 
NOVAS 
VAGAS
EM 
CRECHES
COM O INÍCIO DAS 
ATIVIDADES DE 
4 UNIDADES E A 
AMPLIAÇÃO DA E.M. 
BENEDITO ESTELITA

• VILA SÃO SEBASTIÃO
• VILA ESTAÇÃO
• JUNDIAPEBA (2)

Futuras entregas

O FUTURO PROMETE, A GENTE REALIZA

Maternidade Municipal  -  
• 90 novos leitos e 500 partos por mês
• USF Nova Jundiapeba
• USF Vila Nova União
• Inauguração do CIAS
• Centro de Atendimento Pós-Covid

EM CONSTRUÇÃO

Segurança
• 100% da iluminação pública em LED 
• 25% de economia para o município  
• 2.000 novas lâmpadas em Jundiapeba
• 600 pontos instalados no Jd. Piatã
• App Mogi Iluminado
• Contratação de novos guardas municipais

EM BREVE

EM BREVE

Mobilidade e sustentabilidade
• Complexo Viário da Vila Nova Mogilar
• Transposição sobre o Córrego Lavapés
• Redesenho das linhas de ônibus
• Redução de até 40 minutos nos trajetos
• Corredor Ambiental Ecológico Sustentável
• Novas ciclovias

EM BREVE

EM BREVE

EM BREVE

Infra e zeladoria
• Novo Parque Airton Nogueira
• Ampliação do serviço de saneamento
• Recuperação de áreas verdes
• Ampliação da ETE Cezar de Souza
• Manutenção de praças
• Mais de 30 mil m2 de vias recapeadas

EM BREVE

Educação 
e emprego

• Mogi gerou mais de 4.600 novos empregos 
• Mogi Conecta Empregos
• Cursos profissionalizantes à disposição
• Aulas 100% presenciais
• 242 novos profissionais de educação
• Escola Clínica Transtorno 
   do Espectro Autista
• Novo Complexo Educacional em 
   Jundiapeba, uma revolução 
   na educação da região

EM BREVE

EM CONSTRUÇÃO

Estudamos as necessidade da cidade, escutamos a população e fomos a fundo para planejar os próximos 
passos para o nosso crescimento. Mas muitas melhorias já estão pela cidade! E não vamos parar por aí, porque ir 
sempre além e fazer acontecer está no nosso DNA. Mogi e os mogianos merecem uma cidade melhor a cada dia. 

dado, a princípio, por 
Marcos Furlan e depois 
Gondim assumiu a re-
união. Todos os parla-
mentares presentes na 
mesa discursaram so-
bre o que esperam para 
o País, e o que deve ser 
feito para que a cidade 
obtenha resultados na 
Educação e Economia.

A fala de Sergio Moro 
� cou para o � nal. Ao 
discursar, ele contou al-
gumas de suas experiên-
cias viajando pelo Brasil 
e suas intenções para 
ajudar a melhorar estes 
setores cruciais para a na-

ção brasileira. “O Brasil é 
um país muito forte, com 
muitos recursos naturais, 
e com a maior � oresta 
tropical do mundo. O País 
tem muitas qualidades, 
a começar pela popu-
lação persistente e que 
não desiste. Eu voltei ao 
Brasil para levantar essas 
bandeiras, para descobrir 
como modernizamos 
a nossa Economia, me-
lhoramos a Educação e 
como resolvemos os pro-
blemas da Saúde”, relatou 
o ex-ministro, que esteve 
na quinta-feira (12) em 
Itaquaquecetuba. (T.S.)

Política. Sergio Moro deve concorrer ao 
Senado nas eleições 2022
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