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Mogi comemora 461 anos com 
música, ciclismo, cinema e 
vacinação itinerante da Covid

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

GUARAREMA
MOGI DAS CRUZES

PÁGINAS 02 e 03

80.21%30.136 habitantes 1º DOSE OU ÚNICA    23.733
1º DOSE OU ÚNICA    310.352450.785 habitantes 68.84%

Dose de reforço 
será aplicada a partir de 
setembro na população. 
Infectologista Marcia 
Chebel diz que é normal. 

Cidade atingiu a 
marca de 80% da população 
vacinada. Dados mostram 
que 21.113 pessoas foram  
imunizadas com pelo menos 
uma dose da vacina.

Especialista é a
favor da 3ª dose 
das vacinas

Guararema vacina 
80% da população 
contra a Covid-19

VACINA COVID-19

AVANÇO

10
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DIVULGAÇÃO

Homenagem 
ao Willy

COLUNA SOCIAL  08

Coluna do Willy traz 
os melhores momentos do 
colunista, que nos deixou dia 22.

Guararema sedia 1º 
Fórum da ACE para 
retomada pós-Covid

COMERCIANTES 05

DIVULGAÇÃO

Convidado
da semana

Artigo do

O skate como 
estilo de vida

09

Convidada: 
Anne Vilella 
Viana

Cidade mantém 
suas belezas 
naturais em
meio ao lazer 

461 ANOS 03

DIVULGAÇÃO

Odonto
Company

Guararema
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Parque da Cidade. Inaugurado em dezembro 
de 2016, o Parque da Cidade tem 85 mil 
metros quadrados e fica no Parque Santana. 
Atualmente, recebe, em média, 2 mil visitantes 
por dia e nos finais de semana esta média 
aumenta para entre 5 mil e 8 mil pessoas.
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TECNOLOGIA HIFU, PARA UMA PELE
MAIS SAUDÁVEL E REJUVENESCIDA!

AGENDE SUA CONSULTA COM A GENTE!

Cidades O NOVO2

o coração do Alto Tietê e a cerca de 50 km de 
São Paulo, Mogi das Cruzes tem hoje quase 500 
mil habitantes. Sua história se confunde com a 
do Brasil, com poucos anos de diferença. Ponto 

de repouso dos bandeirantes por volta de 1560, cresceu 
rapidamente, sendo elevada à vila em 1º de setembro 
de 1611. Naquela época, já havia uma estrada que dava 
acesso a São Paulo, construída pelo também bandeirante 
Gaspar Vaz.

Na língua indígena, Mirim quer dizer pequeno. Logo, a cida-
de ganhou outro termo popular: “cruzes”. Na  época, era costume 
dos povoadores sinalizar com cruzes os marcos que indicavam 
os limites da Vila, de acordo com tese de Dom Duarte Leopoldo 
e Silva, confirmada pelo historiador e professor Jurandyr Ferraz
 de Campos.

Depois de anos, Mogi das Cruzes ganhou estradas, hospi-
tais, prédios, hotéis, shopping, parques, estátuas, festas histó-
ricas, como a do Divino e o Akimatsuri, dentre tantas atrações 
que já pisaram nos palcos do Theatro Vasques e do Cemfor-
pe. Hoje, é considerada uma das 50 melhores cidades para se 
morar e trabalhar, segundo o ranking do Índice de Desafios da 
Gestão Municipal. Conheça um pouco dos lugares mais visita-
dos pelos mogianos e turistas. Parabéns, Mogi!

‘ReDescobrindo’ 
Mogi das Cruzes e 
suas belezas naturais
A melhor. No auge de seus 461 anos, Mogi tem 
muita história para contar e hoje é considerada 
uma das melhores cidades para se viver e trabalhar

Pico do Urubu. A  melhor visão panorâmica e abrangente de Mogi:  o Pico do Urubu, no alto da 
Serra do Itapeti. O local mais alto do município com 1.140 metros de altitude. A vista compensa, e 
muitos vão lá para saltar de asa-delta e parapente.

Parque Centenário. A área do atual Parque 
Centenário, inaugurado em 2008, foi, na década 
de 70, uma importante fonte de extração de 
areia pela Empresa de Mineração Lopes. Em 
meados de 2007, foi idealizado em homenagem 
ao centenário da imigração japonesa. 

Parque das Neblinas. O Parque das Neblinas é 
uma reserva privada administrada pelo Instituto 
Ecofuturo. O parque possui trilhas, nascente, 
cachoeira da mineração e passarela suspensa 
e é uma excelente opção de ecoturismo. 

Igreja de Sant’Anna. Construída em 1902, 
a Igreja de Sant’Anna foi idealizada pelo 
Monsenhor Roque Pinto de Barros. A Igreja 
Matriz de Sant’Anna marca o Centro Histórico 
inicial da cidade.

Casarão do Chá. Localizado no Cocuera, é um dos mais 

importantes símbolos da imigração Japonesa no Brasil. 

Construído em 1942, abrigou por trinta anos uma fábrica de 

chá preto chamada Chá Tokio.

N
Vania Sousa
editor@onovo.com.br

461 ANOS

Parabéns, Mogi!
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A POPULAÇÃO PODE RESPIRAR 
MAIS ALIVIADA. MOGI TEM 
UM SERVIÇO PIONEIRO DE 
TRATAMENTO DAS SEQUELAS 
PÓS-COVID.

Por ser uma doença complexa e 
imprevisível, em alguns casos a Covid-19 
pode deixar sequelas em curto ou médio 
prazo que precisam ser acompanhadas e 
tratadas por uma equipe multiprofissional. 
Por essa razão, a Prefeitura, de forma 
pioneira, criou o Centro de Tratamento 
Pós-Covid para que os pacientes tenham 
à disposição uma equipe multiprofissional 
para a sua total recuperação. 

• Primeiro serviço municipal pós-Covid da 
   região que já é referência para outras cidades.
• Diversos pacientes atendidos.
• Especialidades: Endocrinologia, Vascular, 
   Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, 
   Dermatologia, Nutrição, Fonoaudiologia,  
   Fisioterapia e Psicologia.
• Atendimento agendado e sem fila de espera.
• É necessário encaminhamento médico. 
• Atendimento na Unica Jundiapeba.

Informações: 4798-7383.

Centro de Tratamento Pós-Covid.
Todo mundo só fala nisso.

Mogi comemora seus 
461 anos com atrações
Em festa. Cidade terá uma programação intensa, com o tema “Redescubra Mogi, 
Viva Nossa Cidade”, com música, ciclismo, cinema e vacinação itinerante

Eventos. Apresentação da 
cantora Henriette Fraissat 
será dia 26, no Cemforpe 

Mogi das Cruzes comple-
tará 461 anos na próxima 
quarta-feira, 1º de setem-
bro. Para celebrar a data, a 
Prefeitura Municipal pre-
parou uma programação 
especial para homenagear 
a cidade com o tema “Re-
descubra Mogi, Viva Nossa 
Cidade”. O objetivo é refor-
çar a identidade do municí-
pio, colocando em destaque 
atributos locais, como as 
pessoas, a história, a fé, as 
artes, as vivências e as ri-
quezas naturais.

A programação, que conta 
com as secretarias municipais, 
vai se estender ao longo do mês 
de setembro. Todas as ações 
vão cumprir os protocolos 

sanitários, com o objetivo de 
preservar a saúde de todos. A 
saúde, inclusive,   contará com 
um ônibus que vai percorrer a 
zona rural da cidade, aplicando 
vacinas contra a Covid-19 e tam-
bém contra a gripe In� uenza.

“Queremos que Mogi das 
Cruzes seja a grande estrela das 
comemorações. Faremos tudo 
com muito cuidado, entendendo 
o momento que ainda vivemos, 
mas não deixando de celebrar”, 
destaca o prefeito Caio Cunha.

No dia 1º, os amantes do 
ciclismo poderão participar de 
um passeio que terá início às 

8h e cumprirá trajeto entre o 
Parque Centenário e o Parque 
da Cidade. A previsão é que o 
evento se encerre às 11h.

No âmbito cultural, será 
aberta uma exposição de Ar-
queologia no Museu Mogiano 
(9h); às 10h ocorrerá a Sessão 
Redescubra de Cinema, com 
a exibição do documentá-
rio “Serráqueos” e, às 20h, no 
Centro Municipal de Forma-
ção Pedagógica (Cemforpe), 
será realizado o concerto de 
aniversário da cidade, com a 
Orquestra Sinfônica de Mogi 
das Cruzes e artistas locais 

convidados. 
No mes-

mo dia, 
a c o n -

461 ANOS

Parabéns, Mogi!

tecerá o lançamento do do-
cumentário “Redescobrindo 
Mogi”, que será feito de forma 
online, a partir das 19h30.

No dia 2 de setembro, o des-

taque � ca com o show de Re-
nato Resende, no � eatro Vas-
ques, às 20 horas. A semana de 
aniversário ainda será marcada 
por eventos como uma feira 
agroecológica na Ilha Marabá.

A programação seguirá 
ao longo do mês de setem-
bro, com destaques como a 
1ª Feira Literária de Mogi das 
Cruzes, um festival vegano na 
Vila Hélio, a comemoração 
do aniversário do Mercado 
Municipal, a apresentação da 
Orquestra Sinfônica de Mogi 
das Cruzes, com a Sinfonia 
Mozart, no Theatro Vasques, 
uma corrida de rua no dia 26 e 
a apresentação da renomada 
cantora Henriette Fraissat, no 
Cemforpe.

Teaser > Vídeo. Assista 
ao vídeo sobre o tema do 
aniversário da cidade!

#RedescubraMogi 
#VivaANossaCidade

onov.ooo/ba3kel
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(11) 4693-1085
R. Francisco Freire, 25, Guararema/SP

Aponte a 
câmera do
celular e 
abra sua
conta.
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Cidades

Márcia Hernandes, de Guararema, é 
campeã nacional Master de hipismo

O Centro Hípico Haras Fiel, 
em Guararema, está em fes-
ta. O motivo foi a conquista do 
primeiro lugar da amazona 
Márcia Hernandes, 52 anos, no 
Campeonato Brasileiro de Salto 
Master, na categoria Master A, 
ocorrido em agosto, em Curiti-
ba (PN). Moradora da cidade do 
Alto Tietê, Márcia pratica hipis-
mo há 14 anos e tem orgulho de 
já ter participado de inúmeras 
provas e campeonatos.

Segundo ela, tudo começou 
com um passeio à chácara de seu 
pai. “Eu conheci o hipismo por 
meio do meu � lho Leonardo. Es-
távamos na chácara do meu pai e 
lá havia uma égua que meu � lho 
montava. Logo, eu e meu marido 
Edson nos apaixonamos pelo ani-
mal e desde então procurei um 
lugar para eu começar a treinar e 
não largo mais o esporte”, lembra 
Márcia, que atualmente partici-
pa de campeonatos junto ao seu 
companheiro Sylvano, que está 
com ela há dois anos.

Hipismo. Márcia 
Hernandes junto ao 
seu cavalo Sylvano

DIVULGAÇÃO

Márcia conta que ser campeã 
nacional Master pela Federação 
Paulista de Hipismo simboliza o 
ápice da sua carreira: “Sinto muito 
orgulho de representar meu Esta-
do em um campeonato nacional”. 
A amazona já participou de inú-
meras provas, dentre elas, os Con-
cursos Nacionais e Internacionais 
de Salto, vários Campeonatos 
Brasileiros e Paulistas, muitos 

"Comecei a treinar e 
não largo mais 
o esporte"

Torneios de Verão e da Federação 
Paulista, Ranking da Sociedade 
Hípica Paulista, Ranking do Clube 
Hípico de Santo Amaro, Ranking 
da Sociedade Hípica de Campinas 
e Agromen, em Ribeirão Preto.

Apaixonada pelo hipismo, 
Márcia ainda não participou de 
provas no Exterior, mas aguarda 
esse dia ansiosamente. As pró-
ximas provas já agendadas são a 
do Aniversário do Clube Hípico 
de Santo Amaro, Taça Divena de 
Amadores, onde irá representar a 
equipe Potenza e Agromen.

“Sabe, porém, isto: nos últimos dias, sobrevirão tem-
pos difíceis, pois os homens serão egoístas, avaren-
tos ...mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, 
tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o 
poder. Foge também destes.” (II Timóteo 3: 1)

Queridos leitores, percebam aqui neste texto que 
Paulo o escreve alguns anos depois de Jesus ser 
morto e ter ressuscitado. Talvez uns 30 anos.  Paulo, 
ainda Saulo, foi contemporâneo de Jesus. As escritu-
ras não o citam, mas provavelmente Saulo estava em 
Jerusalém no dia da cruci� cação de Jesus.

A primeira citação do jovem Saulo nas escrituras 
foi durante o apedrejamento de Estevão logo após a 
ressurreição de Jesus.

Mas o que chama a atenção nas cartas paulinas 
é que ele fala dos � ns dos tempos como se fosse 
acontecer em seus dias. Precisamos pensar melhor 
sobre isso.

Deus, desde a criação, vem estabelecendo limites 
para o homem e a mulher.  Em Gênesis 2:16: “E o 
SENHOR Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore 
do jardim comerás livremente, mas da árvore do co-
nhecimento do bem e do mal não comerás; porque, 
no dia em que dela comeres, certamente morrerás.”

Aqui vemos Deus estabelecendo a árvore do conhe-
cimento do bem e do mal como um limite, pelo qual 
disse: dela não comerás para que não morram.

O que podemos observar estudando as Sagradas 
Escrituras é que o homem está sempre ultrapassan-
do os limites, sempre precisando da misericórdia 
de Deus, do perdão de Deus, da intervenção divina 
para trazê-lo de volta para aquilo que Deus planejou 
para nós aqui na Terra. E lá no céu, agora.

Quando a Palavra do Senhor nos diz em  I Jo 1-19 
que “o mundo jaz no maligno”. A proposta desta 
malignidade que está sendo estabelecida no mundo 
é uma destruição a longo prazo.  
Ela é envolvente e é trabalhada na mente das pes-
soas desde a infância, em pequenas mentiras, em 
fazer as coisas escondidas dos pais, em desobedecer 
às normas de casa, da escola etc. Ou seja, o plano 
de destruição satânica está atingindo o objetivo: a 
destruição da humanidade. 
Gente, nós precisamos de Jesus urgente. Jesus, 
socorro!  As pessoas, por esses dias, não discernem 
mais o certo do errado e fazem o errado como se 
fosse certo.

A única solução é Jesus, conhecer o Senhor, enten-
der a Sua Palavra e mudar de vida

Daniel Ruziska

Tempos Difíceis

daniel@agapecorretora.com.br

Fórum dos 
comerciantes

GUARAREMA

A cidade de Guararema conta-
rá na próxima semana com o 
FCOM GUARA, o 1º Fórum dos 
Comerciantes da ACE da cidade. 
A iniciativa é da Associação Co-
mercial, Industrial, Agropastoril e 
de Serviços (ACE), que objetiva 
discutir ideias para a retomada do 
comércio pós-covid.

O Fórum acontecerá na pró-
xima terça-feira (31), no audi-
tório da Estação Literária Mu-
nicipal, localizada na rua 19 de 
Setembro, 233, na área central 
de Guararema. O evento come-
çará às 19 horas.

Vania Sousa
editor@onovo.com.br

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Hipismo. Moradora da cidade, Márcia Hernandes treina há 14 anos no Centro Hípico Haras Fiel e 
disse que prêmio foi o ápice de sua carreira de amazona  

Evento. A expectativa é reunir 
comerciantes, prestadores de 
serviços e profissionais liberais; a 
reunião acontecerá na 
Estação Literária

A reunião pretende estabe-
lecer uma conexão entre os em-
presários do município, realizar 
a apresentação dos parceiros 

da Associação, discutir medi-
das para o projeto Cidade Natal 
2021, contando com, segundo a 
entidade, o posicionamento do 
prefeito municipal e inserir a 
ajuda da população no setor co-
mercial.

A apresentação contará com 
painéis, palestras, cases, wor-
kshops, espaço para negócios e 
debates. Também serão realiza-
dos sorteios de brindes sortidos 
e um brinde especial da ACE.

As vagas para participar da 
reunião são limitadas. Os in-
teressados precisam realizar 
previamente a inscrição pelos 
telefones: (11) 4693-4636, (11) 
4693-4948 ou (11) 94386-4228. 
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fernanda murawjew

JUJU NOVAES CELEBRA 4 ANINHOS!

Fotos: Fernanda Murawjew

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

Amigos do Bem: Marcelo Serrano, Vanessa, Laura, Aline, 
Valdir, Igor, Karina, Juju, Fernanda Figueiredo, Gustavo, 
Luciana, Gilmar, Fernanda e Lopes

Yara, Rosiana, Débora, Junior, Gabriel, Vitória, Juju e Victor

Juju e Marina

Luis, Lipe, José e Fernanda, juntos com a Juju

Miriam, Santo, Bruno, Ana, Cida, Mário e Juju

FAÇA SUAS LIVES
NA SALA IDC

DE GRAÇA!

Juju teve os primeiros sintomas aos 5 meses e assim 
foi internada. O diagnóstico só veio com 1 ano e 3 
meses, após o falecimento do irmão gêmeo Joaquim, 
que também tinha AME 1. A expectativa de vida era 
de 2 anos. Então, comemorar 4 anos de vida da Julia 
foi um grande e intenso milagre!
Gratidão aos anjos que tornaram isso possível. 
Acompanhe sua evolução nas redes sociais 
@amejulianovaes
Siga e ajude o bazar @bazar_ame_juju. A renda do 
bazar é revertida aos cuidados com a pequena Julia. 
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FACEBOOK/ fernanda.murawjew
INSTAGRAM/ fernandamurawjew_fotografia

fernanda@onovo.com.br

Whatsapp 11 99813 9242

LEIA MUITO +
onovo.com.br/fernanda

a evve é we.

Juju e Edvânia Gilmar, Aline, Karina, Lu e Juju Andreza, Eric, Cassiano, Herica, Juju e Duda

Vanessa e Juju Karina e José Siqueira com a Juju Marta, Joaquim, Antônio, Antônio, Aline, 
Juju e Maria Laura

A mamãe guerreira Aline, com seus 
tesouros, Bianca, Juju e João

A linda Juju Novaes celebrou seus 4 anos 
de vida!! Viva a Juju!!!

A fotógrafa Fernanda Murawjew ao lado da 
aniversariante: Juju!
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IRINEU JÚNIOR 

“Esse procedimento 
é comum a outras 
vacinas”, diz 
infectologista sobre
a terceira dose
Vacinação. A dose de reforço foi anunciada esta semana pelo Ministério da 
Saúde e, a partir de setembro, começa a ser aplicada em parte da população 
imunizada com as duas doses das vacinas

Mundo. Diversos países já aderiram ao reforço da imunização, 
entretanto, de maneiras diferentes

Especialista. A médica 
infectologista Marcia 
Reis Chebel esclarece 
dúvidas sobre a 
imunização com a 
terceira dose da vacina

O Ministério da Saúde 
anunciou, esta semana, 
que iniciará a aplicação 
da terceira dose da va-
cina contra a Covid-19 
às pessoas imunossu-
primidas e idosos aci-
ma de 70 anos. O fato 
chamou a atenção, mais 
uma vez, para o que diz 
respeito à eficácia e à 
segurança das vacinas.

A infectologista Marcia 
Reis Chebel, em resposta 
ao O Novo, explicou a coe-
rência e a importância da 
ação. “É uma medida cor-
reta e baseada em estudos 
científicos que indicam 
que, após seis meses de 
imunização, a eficácia das 
vacinas contra a Covid-19 
começa a diminuir, devido 
a um processo natural de 
declínio da imunoprote-
ção vacinal”, concluiu.

A decisão de aplicar a 
chamada ‘dose de reforço’ 
foi uma decisão conjunta, 
realizada após uma reu-
nião do Ministério com 
o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Co-

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

nass), o Conselho Na-
cional de Secretários 
Municipais de Saúde 
(Conasems) e a Câma-
ra Técnica Assessora 
de Imunização Co-
vid-19 (Cetai).

“Esse procedimento 
é comum a outras vaci-
nas, assim como na va-
cina da Influenza, que 
é aplicada anualmente 
e também tem sua efi-
cácia reduzida a partir 
do sexto ao oitavo mês”, 
compara a médica.
A Pasta também infor-
mou que haverá redu-
ção do intervalo entre 
as doses da Pfizer e As-
traZeneca, de 12 para 8 
semanas.

Mundo
Não foi apenas o 

Brasil que decidiu re-
forçar a vacinação con-
tra a Covid-19. Países 
como Israel estão mi-
nistrando as vacinas 
para pessoas com mais 
de 50 anos; outros, 
como a Hungria, abri-

ram para a população 
em geral. Ainda há os 
que oferecem doses 
só para quem recebeu 
uma vacina específica, 
como o Chile.

Os países também 
aderiram a um perío-
do de tempo diferente 
para quando ofere-
cerão a terceira dose 
a seus cidadãos - as 
decisões variam entre 
três a oito meses de-
pois da aplicação da 
segunda dose.

Os Estados Unidos, 
por exemplo, anuncia-
ram, na última quarta-
-feira (18), que plane-
jam oferecer a terceira 
dose de vacina a todos 
os americanos a partir 
de 20 de setembro. A 
dose será administra-
da àqueles que se vaci-
naram com a segunda 
dose da Pfizer e da Mo-
derna há pelo menos 
oito meses. As autori-
dades de saúde disse-
ram que quem recebeu 
a dose única de John-

son & Johnson também 
precisará, provavelmente, 
de doses extras, mas estão 
aguardando mais dados.
Em contrapartida, a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) argumenta que é 
preciso priorizar os paí-
ses que ainda não conse-
guiram administrar doses 
na população, até que se 
chegue a, pelo menos, 10% 
das pessoas vacinadas em 
todos os países, em vez de 
usar o suprimento global 
para reforçar a vacinação 
internamente.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4517/2021. Objeto: EDITAL 
DE PREMIAÇÃO PARA PROJETOS CULTURAIS DIGITAIS DE 
ARTISTAS E PROFISSIONAIS DO SETOR DE ARTE E 
CULTURA DE GUARAREMA PARA A MOSTRA VIRTUAL ARTE 
VIVA. PERÍODO E LOCAL DA ENTREGA DOS 
DOCUMENTOS: de 30/08 à 19/09/2021, das 8 às 12h 
e das 13 às 17h, no endereço Praça Cel. Brasílio Fonseca, 54, 
Centro, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer deste município. O Edital poderá ser lido e obtido na 
íntegra no Paço Municipal ou na própria Secretaria. 
Os interessados poderão obter o Edital pelo site 
www.guararema.sp.gov.br/1162/mostra+virtual/; ou por e-mail, 
enviando mensagem eletrônica para o endereço 
cultura@guararema.sp.gov.br, informando os dados, a 
modalidade e o número da licitação. Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone (11) 4695-1793.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE,
Prefeito Municipal.

CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL SCEL Nº 01/2021 

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.

Auxiliar de Vida Escolar

Professor de Educação Infantil           

EMPREGO

             
Jessica Alves Cardoso Santos          31
Marcos Torres Barboza          23

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, 27 DE AGOSTO DE 2021.

 JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE  
             PREFEITO MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃONOME

DECRETO Nº4076, DE 27 DE AGOSTO DE 2021
Altera o Decreto nº 3715, de 12 de setembro de 2018, que
regulamenta a Lei Municipal nº 3266/2018, que dispõe sobre o
serviço remunerado de transporte de passageiros para a realização
de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas
exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos
ou outras plataformas de comunicação em rede no Município de
Guararema, nos termos dos artigos 11-A e 11-B da Lei Federal nº
12.587, de 03 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Federal nº
13.640, de 26 de março de 2018 e dá outras providências.

DECRETO Nº4077, DE 27 DE AGOSTO DE 2021
Altera o Decreto nº 3756/2019, que dispõe sobre a nomeação dos
membros da Comissão Paritária de Controle e Fiscalização do
Programa de Atividade Delegada no Município de Guararema.
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).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA faz saber que 
se encontram abertas inscrições para o Processo Seletivo 
Simplificado – PSS (Edital n° 003/2021), para a contratação 
temporária, para atendimento de excepcional interesse público, 
de Analista de Saúde (Fonoaudiólogo). 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 8 horas de 30 de agosto de 2021 às 17 horas de 07 de 
setembro de 2021, 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).

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

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DIGITAL
A Câmara Municipal de Guararema, através da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, e em 
atendimento ao Inciso I do § 1o 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 
34/2021, de autoria do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o 
quadriênio 2022-2025, altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2022 e dá 
outras providências”, onde a população poderá enviar dúvidas e sugestões por meio do endereço 
eletrônico camara@cmguararema.sp.gov.br, contendo nome completo, CPF e número de telefone 
para contato, identificado com o assunto: “AUDIÊNCIA PÚBLICA – PROJETO DE LEI PPA 
(2022-2025) E ALTERAÇÃO DA LDO 2022”. Os e-mails serão aceitos do dia 30/08/2021 ao dia 
1º/09/2021.
Os documentos referentes à Audiência Pública poderão ser acessados a partir do dia 30/08/2021 no 
site da Câmara Municipal de Guararema: www.cmguararema.sp.gov.br.
A Audiência Pública será realizada no dia 02/09/2021, às 18 horas, transmitida ao vivo na página da 
Câmara Municipal de Guararema pelo link http://tvcamaraaovivo.net/cmguararema/ 

Câmara Municipal de Guararema, 27 de Agosto de 2021.
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:

Vereador Irineu Claudio Leite - Presidente
Vereador José Francisco Beraldo Junior - Vice-Presidente

Vereador José Francisco da Fonseca - Membro 
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Parabéns, Mogianos!

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

ogi das Cruzes completa 461 anos na 
próxima quarta-feira (1), com muitas 
histórias para contar, umas boas, ou-
tras nem tanto. Cidade acolhedora, 

podemos dizer que somos privilegiados: temos 
parques, áreas de lazer, shopping, um comércio lo-
cal que atende às nossas necessidades; indústrias 
para dar emprego aos que são daqui e até os que 
vêm de outras cidades; vários hospitais - um regio-
nal, uma Santa Casa, um do SUS, três particulares, 
muitas clínicas, uma especialmente para criança 
(Pró-Criança), para mulher (o Pró-Mulher), para 
idosos (o Pró-Hiper); um Centro Dia do Idoso e 
três UPAs, uma Unica (Jundiapeba) e o Unica Fisio 
(Brás Cubas), um AME 
(centro de Mogi); Caps e 
Caps AD; Centro de Saú-
de Psicossocial (CAP-
SI) e Centro de Saúde 
Mental; diversas UBSs 
e USFs, en� m, nossa 
cidade está muito bem 
servida em termos de unidades de saúde, levando-se 
em conta que outras bem maiores em termos popu-
lacionais e territoriais não dispõem de nada disso. 
Somos ou não privilegiados? E aqui não vamos ova-
cionar ninguém em especial, pois tudo isso é resul-
tado de uma força-tarefa dos vários gestores que por 
aqui passaram ao longo de tantos e tantos anos.
Por isso, neste dia 1º de setembro, devemos agra-
decer a Deus pela nossa cidade, pelos benefícios 
que ela nos oferece e, também, por termos sobre-
vivido aos dias difíceis da pandemia. Se não fosse 
toda esta estrutura e o empenho dos trabalhado-
res mogianos, certamente estaríamos mergulha-
dos no caos. 

Aos mogianos, parabéns pela resiliência
e força de trabalho! Vamos em frente!  

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

Podemos dizer 
que somos 
privilegiados por 
viver em Mogi

M

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Cidades. Morre o colunista Willy Damasceno, aos 71 anos 
» https://onovo.com.br/alto-tiete/morre-colunista-willy-
damasceno-aos-71-anos

Mogi das Cruzes. Estão abertas as inscrições para o curso 
gratuito do projeto Cozinha Paulista » https://onovo.com.br/
mogi-das-cruzes/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-curso-
gratuito-do-projeto-cozinha-paulista

Guararema. Programa Bolsa Trabalho recebe inscrições em 
Guararema » https://onovo.com.br/guararema/programa-
bolsa-trabalho-recebe-inscricoes-em-guararema

O skate como estilo 
de vida
Depois das Olimpíadas, o skate 
ganhou mais visibilidade e, 
consequentemente, a visão das 
pessoas sobre o esporte mudou. 
Muitas não sabiam das diversas 
qualidades que existiam dentro 
do skate, como vibrar quando 
seu amigo/adversário acerta 
alguma manobra; e é sobre esse 
skate e sobre essa sensação que 
quero falar. 

Uma das coisas que mais me 
atrai dentro desse estilo de 
vida é o “cair, levantar, tentar de 
novo”. Andando de skate, você 
percebe que precisa tentar de 
novo mesmo se cair inúmeras 
vezes. Esse tipo de pensamento 
pode servir de exemplo para to-
das as áreas do nosso dia a dia.

Eu ando por prazer e amor; e 
isso é também um dos motivos 
que muitos andam de skate. A 
maioria talvez não queira com-
petir nas Olimpíadas, só anda 
porque o skate faz bem, te dis-
trai quando está mal, atrai bons 
amigos e boas companhias, traz 
boas vibrações de todos que 
estão à sua volta e, no meu caso, 
o skate traz paz.

Anne Vilella Viana é Graduada em 
Design Gráfico e skatista.

O programa “Os Bem Gordinhos” é exibido 
todas as quartas-feiras, às 20h, na rádio 
Mega FM Guararema. Uns dos motivos do 
sucesso do programa são as parcerias, e 
um exemplo de boa parceria é a Consil, 
empresa de prestação de serviços 
funerário com ênfase na área  da saúde, 
que atua há mais de 30 anos no setor e há 
21 anos é gerida pela Sra. Rosely Diniz.
A empresa conta com uma equipe médica 
com várias especialidades, laboratórios 
e com descontos que variam de 20% a 
50%. A Consil também está presente em 
diversas cidades como, Guararema, Mogi 
das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos 
e Santa Branca.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Ninguém quer controlar. Eu não 
quero controlar. Eu não quero 

modelo de comunicação tipo Cuba, tipo 
China, eu quero tipo Inglaterra”

Ex-presidente Lula
sobre os limites da regulamentação da imprensa.
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Morre o colunista Willy Damasceno, aos 71 anos

Willy era a memória de Mogi Viva! Mogi nem imagina o 
grande personagem que perdeu. Luto.

Willy contextualizou a sociedade mogiana, fez e fará 
parte da história desta cidade. Infelizmente perdemos 
uma personalidade, um amigo e uma grande pessoa. 
Sentiremos muito sua falta.

GABRIEL GRINBERG - @GABRIELGRINBERG_18

LUIZ EDUARDO GRINBERG - @LUIZEDUARDOGRINBERG

Os Bem Gordinhos
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DAMASCENO MARIA SALASWilly
A coluna social de Willy Damasceno desta semana é uma homenagem a este grande pro� ssional que deixou sua marca no colunismo social do Alto Tietê e que faleceu 
no domingo (22), vítima de um infarto. Em nome de todos os seus amigos, parceiros, seguidores e admiradores, vamos relembrar momentos de alegria, em festas e 
eventos, junto a alguns dos muitos amigos que ele deixou com sua partida, aos 71 anos. E ninguém melhor para separar as fotos e reviver os dias de glória do Willy do que 

sua assessora e amiga, Maria Salas Barreira, sua � el escudeira. Adeus, Willy, você já está fazendo falta!

O jornalista Darwin Valente, editor de O Diário, e 
Willy, no lançamento do livro de Marco Aurélio 
Bertaiolli, “Cidade Saudável” - Um Novo Jeito 
de Olhar e Fazer a Saúde, primeiro da trilogia 
Gestão Pública Empreendedora, em 2016

Daniel Silvério e Willy Damasceno, na festa 
de aniversário de 71 anos de Willy, realizado 
no dia 9 de julho, no restaurante Mirante do 
Paraíba, em Guararema

Em ótimas companhias, na távola redonda do Joaquim Custódio, o 
Joca, no restaurante Pé de Jaca. Da esquerda para a direita: Paulinha, 
Manira, Neusa, Willy, Eliana, André, Joaquim, Rubens e Rogério

Willy com o arquiteto Newton Marcos Gasparini 
e Daniel Silvério, no sertão de Cambury, litoral 
norte de São Paulo, um dos lugares favoritos de 
Willy para descansar e fugir da rotina

Nadia e Luiz Bacci ladeiam Willy, na festa dos 
43 anos de colunismo social dele, há quatro 
anos, no Clube de Campo de Mogi das Cruzes

Willy com os amigos Aparecido e Maria Aparecida Monteiro (pais de Gigi 
Monteiro), a linda Gigi Monteiro e Claudio Cupertino, na Feijoada do Willy 
de 2018, promovida no restaurante Mirante do Paraíba, em Guararema

Willy Damasceno com a amiga Nádia Condo, 
na Nadia Conceito, no dia 18 de agosto, dia em 
que ela estava estreando idade nova. Na foto, 
com a equipe nota 10: Leandro, Cássia, Sol, Inês, 
Andréa, Renata, Wilma Janaina e Paty
(da esquerda para a direita)

Com os amigos de long time, Viviane e 
Estevam Galvão de Oliveira, no início dos anos 
1980, num dos Galas dos Destaques & Realces

Willy, in memoriam
ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL
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Guararema atingiu um novo marco em relação 
à vacinação. Na última quinta-feira (26), de 
acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 
a cidade atingiu a marca de 80% da população 
vacinada contra a Covid-19. Isso signi� ca que 
a cada dez guararemenses, oito já receberam 
ao menos uma dose do imunizante contra a 
doença.

O levantamento realizado pela Pasta contou 
com dados colhidos até quarta-feira (25) e 
mostrou que o município chegou a 21.113 
pessoas que receberam ao menos uma dose 
da vacina.

“Atingir a marca de 80% da população de 
Guararema vacinada contra a Covid-19 nos dá 
a certeza que estamos no caminho certo para 
vencer a Covid-19”, explica o prefeito Zé Luiz. 
“Este índice positivo reforça o comprometi-
mento da Prefeitura de Guararema com a vaci-
nação dos moradores do município”, completa.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde 
está com cadastro aberto para vacinação de 
jovens com mais de 12 anos com comorbida-
des, de� ciências, grávidas e puérperas, além 
da população em geral com mais de 18 anos. 
Sobre o agendamento e vacinação do novo 
público, a Pasta também realiza a aplicação de 
segundas doses.

Segundo dados divulgados pelo Condemat 
- Consórcio de Desenvolvimento dos Municí-
pios do Alto Tietê, Guararema registrou apenas 
uma morte em função da Covid esta semana. 
A vítima era um homem de 67 anos. 

Mogi das Cruzes

A cidade vacina adolescentes de 16 e 17 anos 
sem comorbidades, neste sábado (28). A 
vacina será aplicada nas unidades de Saúde, 
conforme local e horário selecionado no siste-
ma online: www.cliquevacina.com.br. 

Já na próxima segunda-feira (30) e terça-feira 
(31), o trabalho � cará concentrado na aplica-
ção de segundas doses do imunizante Coro-
navac/Butantan/Sinovac para quem tomou 
a primeira dose até o dia 2 de agosto e 4 de 
agosto, respectivamente. No total, foram dispo-
nibilizadas 4,5 mil doses.

Até as 18 horas desta sexta-feira (27), Mogi 
das Cruzes já tinha aplicado 432.813 vacinas. 
Sendo que 10.026 eram doses únicas; 300.326 
primeiras doses e 122.461 segundas doses.

Conforme o levantamento do Condemat, a 
cidade registrou seis óbitos em decorrência 
da Covid durante a semana. Todas as vítimas 
eram idosas, com faixa etária entre 61 e 
89 anos.

Guararema vacina 80% 
da população

Guararema vai reduzir ISSQN para novos empreendimentos 
Para incentivar práticas 
sustentáveis e de preserva-
ção ambiental, a Prefeitura 
de Guararema, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Secretaria Municipal 
de Obras, Meio Ambiente, 
Planejamento Urbano e 
Serviços Públicos, lançou o 
programa “Obra Ecológica”.

O programa concede be-
nefícios tributários, como a 
redução do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Na-
tureza (ISSQN) incidente 
sobre a mão-de-obra apli-

Um tema que tem ga-
nhado relevância nos 
últimos tempos é a obri-
gatoriedade da vacina-
ção contra a Covid-19. 
A pauta se tornou ainda 
mais comentada após 
o avanço da variante 
delta no País e o anún-
cio da Prefeitura de São 
Paulo em obrigar que 
a imunização contra a 
doença esteja em dia 
para entrar nos estabe-
lecimentos da cidade.

Para se ter uma ideia, 
após São Paulo, o municí-
pio do Rio de Janeiro tam-
bém aderiu à cobrança e, 
provavelmente, em breve, 
mais cidades e até Esta-
dos brasileiros vão acatar 
a medida.

Isso traz à tona uma 
velha questão: a relação 
da vacinação e o ambiente 
de trabalho. Para o advo-
gado Wanderlei Martins 
Junior, que é especialista 
em Direito Trabalhista e 
Previdenciário, ainda não 
há um entendimento paci-
ficado sobre se a empresa 
pode ou não dispensar o 
funcionário que se recusa 

cada nos serviços de 
construção civil no muni-
cípio para proprietários 
de imóveis que utilizem 
outras fontes de energia 
elétrica renováveis e de 
baixo impacto ambiental, 

visando menor consumo 
dos recursos naturais.

O Programa Munici-
pal Obra Ecológica – Eco-
-Obra é criado como al-
ternativa de incentivar a 
adoção de práticas mais 

a receber a vacina.
“Existem duas ver-

tentes, onde há uma vi-
são que prevalece o in-
teresse público, ou seja, 
saúde pública. E que dá 
autonomia ao empre-
gador exercer o poder 
diretivo e assim obrigar 
o empregado, podendo 
até demitir o funcionário 
por justa causa, quando 
há recusa injusti� cada 
à imunização, que pode 
ser entendida como ato 
de indisciplina e insubor-
dinação (hipótese previs-
ta no art. 482, “h”, da CLT). 
Sendo evidente que há 

casos de que pode haver 
trabalhador que, por jus-
ti� cativa médica, � ca im-
pedido de tomar a vacina.
Por outro lado, tem-se a 
visão de que não há uma 
norma jurídica especí� ca 
que obrigue os funcioná-
rios a se vacinarem”, ana-
lisou o especialista.

Medidas disciplinares 
em relação ao assunto já 
foram adotadas em ou-
tros lugares do mundo. 
Nos Estados Unidos, por 
exemplo, um hospital no 
Texas dispensou 117 fun-
cionários que se negaram 
a receber a vacina. A de-

cisão foi contestada na 
Justiça, que, no entanto, 
manteve as demissões.

No Brasil, também há 
exemplos de ações como 
essa, já que, em São Pau-
lo, a prefeitura determi-
nou a obrigatoriedade da 
vacinação para os servi-
dores públicos. Apenas 
serão dispensados da 
vacinação aqueles que 
apresentarem justi� ca-
tiva médica para não se-
rem imunizados contra 
a Covid-19. O desrespei-
to ao decreto municipal 
pode resultar em punição 
e suspensão do servidor.

Advogado fala sobre obrigatoriedade 
da vacina da Covid e as leis trabalhistas

DIVULGAÇÃO

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

Polêmica. Especialista e advogado Wanderlei Martins Junior explica que ainda não existe uma norma 
jurídica sobre o assunto; mas é preciso ficar atento às punições se não houver entendimento

Construção. Obra 
Ecológica foi 
criado para 
adoção de 
práticas eficientes

e� cientes na construção 
civil. Poupando recursos 
naturais, as alternativas 
sustentáveis podem ser 
aplicadas a qualquer tipo 
de estrutura.

Especialista. Advogado 
Wanderlei Martins Junior 
fala sobre visão de patrão 
e empregado
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O Alto Tietê tem ampla participação na forte Delega-
ção Brasileira nas Paralimpíadas de Tóquio. Evelyn 
Oliveira (bocha paralímpica), ouro na classe BC3 de 
duplas no RJ, é paratleta do Sesi-Suzano e foi nossa 
porta-bandeira na cerimônia de abertura. Na mesma 
modalidade, Maciel Santos (classe BC2), de Mogi, foi 
ouro no Parapan 2015 e 2019, bronze no Mundial de 
2014, e ouro nos Jogos de Londres-2012. Já o vôlei sen-
tado do Sesi-Suzano é o maior representante da Re-
gião com o experiente técnico Célio Mediato e os atle-
tas Renato Leite, Wellington Platini, Daniel Yoshizawa, 
Fabrício Pinto e Leandro da Silva. E pelo feminino, as 
atuais medalhistas de bronze, Ana Soares, Edwarda 
Oliveira, Laiana Rodrigues, Nathalie Filomena e Gizele 
Dias também representam Suzano no Japão.

ADRIANO LEITE

Brilho regional

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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Pela sequência da 1ª fase do Paulista Masculino, o 
Mogi Basquete vem de vitória sobre o Osasco por 90 
a 78, e derrota contra o Rio Claro, por 79 a 75. Até o 
momento o Mogi está na 7ª colocação com 2 vitórias 
e 3 derrotas. O São Paulo é o líder invicto com 6 
vitórias, seguido pelo Bauru em 2º, e Paulistano 3º. 
Na última sexta, após fechamento desta edição, os 
comandados do técnico Padovani enfrentaram a Liga 
Sorocabana, e agora o próximo desafi o será contra o 
Corinthians, em casa, neste domingo, às 18h

Os times do Alto Tietê estão na ativa pela 2ª Divisão do 
Paulistão, a chamada “Bezinha”. Destaque para USAC, 
líder do Grupo e com 100% de aproveitamento, incluindo 
a vitória por 3 a 0 no clássico suzanense contra o ECUS, 
que aparece em 4º com 3 pontos. Já os mogianos Atlético 
e União seguem sem pontuar até aqui e fazem o clássico 
dos desesperados domingo, 15h, no Nogueirão, pela 3ª 
rodada. Por sua vez, o USAC enfrenta sábado, 15h, fora de 
casa, o vice-líder Mauá FC, e o ECUS recebe o 3º colocado 
Manthiqueira, no Suzanão, no mesmo dia e horário.

O Conexão Esportiva transmitiu os 2 jogos históricos 
marcaram a volta do megacampeão Suzano ao vôlei 
profi ssional após 14 anos. Sem presença de público 
devido à pandemia, a torcida acompanhou as emoções 
pela narração vibrante de Dráusio Marcondes, com 
comentários de Adriano Leite e reportagens de 
Gerson Lourenço.

BASQUETE EM AÇÃO

FUTEBOL NA “BEZINHA”

TRANSMISSÕES DE SUCESSO

» BRASIL PARAOLÍMPICO. 
A equipe brasileira já conquistou 
várias medalhas nos primeiros 
dias de competições, 
confi rmando a tradição de 
potência esportiva (o melhor 
desempenho foi o 7º lugar geral 
em Londres-2012). A Natação 
mais uma vez é destaque com 
Ouro de Gabriel Bandeira, Prata 
de Gabriel Araújo. Daniel Dias e 
Phelipe Rodrigues faturaram 
o Bronze.

» COMANDO DA CBF. A 
Comissão de Ética do Futebol 
anunciou a punição ao 
presidente da CBF, Rogério 
Caboclo: afastamento por 
15 meses. O dirigente foi 
denunciado por assédio moral 
e sexual por uma funcionária, 
mas a  a punição foi feita com 
base apenas em 
"atitude inapropriada".
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Raça, emoção e qualidade 
marcam volta do Suzano

Campeão voltou! Suzano venceu o 2º amistoso internacional por 3 a 1

Vôlei.  O maior campeão paulista de todos os tempos teve bom 
desempenho nos amistosos contra Seleção do Chile

DIVULGAÇÃO

Colaborou Monalisa Ventura, 
Gerson Lourenço e Rafael Donizete
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Score da Semana.

Após cair diante 
do Palmeiras na 
Liberta, respira no Brasileirão e 
começou bem contra Fortaleza 
pela Copa BR, mas cedeu 
empate no fi m, com outra 
falha do goleiro Volpi. Situação 
complicada para decidir futuro 
na volta. 

Melhor momento 
na temporada: 
encontrou caminho das 
vitórias, chegando pela 1ª 
vez ao G6. Reforços deram 
novo ritmo ao time e pode 
subir ainda mais na tabela se 
beliscar o Grêmio em crise, 
sábado, no Sul.

Eliminado na 
Sula, instável 
no Brasileiro e derrotado 
na partida de ida da Copa 
BR, o Peixe vive momento 
turbulentos dentro e fora 
de campo. Com dívidas e 
com elenco reduzido, Diniz 
recebeu Tardelli e Jandrei 
como reforços. 

Mesmo garantido 
com méritos nas 
semis da Liberta, a derrota em 
casa para Cuiabá, permitindo 
ao Galo abrir 6 pontos na 
ponta do Brasileiro, traz 
preocupações. Descansado, 
encara o embalado Athletico 
no Allianz.

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

Em sua retomada pro� ssional, o Su-
zano Vôlei alcançou objetivos traça-
dos nos 2 amistosos internacionais 
contra Seleção do Chile, na Arena 
Suzano, pela reta � nal de prepara-
ção para estreia no Paulista Mas-
culino sábado, 19h, em casa, diante 
do atual campeão Vôlei Renata, de 
Campinas. Na análise do técnico 
Alessandro Fadul, os confrontos 
históricos que marcaram a volta do 
maior campeão estadual serviram 
para “dar ritmo ao elenco e testar 
formações visando criar variações 
táticas para competições o� ciais, 
priorizando conjunto e união entre 

atletas e comissão técnica”.
 No primeiro amistoso, ainda sem 

entrosamento ideal, os suzanenses 
� zeram disputa muito equilibrada e 
acabaram derrotados por 3 sets a 2 pe-
los chilenos, que estão no Brasil se pre-
parando ao Sulamericano de 1º a 5/09, 
em Brasília/DF.

E no segundo duelo, o time da casa 
já apresentou maior volume e, mesmo 
perdendo o 1º set, mostrou poder de 
reação e virou para 3 sets a 1, sendo o 
último set com placar expressivo de 25 
a 14. 

0utros 7 times buscam o título do 
Paulista.

Rodrigo Ashiuchi, Prefeito 
de Suzano, confiante 
no sério trabalho 
demonstrado 
pelo Vôlei nos 2 
amistosos 
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Imagino a Arena 
Suzano e o Paulo 
Portela lotados, 
com a nossa torcida 
vibrando muito!”

Frase da Semana.

Felipe Rodrigues

Pedro Rebouças 

Notícias do Futsal Nacional 

Hipismo brasileiro 
nas Paralimpíadas
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