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MONITORAMENTO
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CSI de Guararema
auxilia na prisão
de assaltantes
Assalto a loja foi
monitorado pelas câmeras
do Centro de Segurança
e informações passadas à
Polícia Rodoviária.

Artigo do
Convidado

NOVA FASE DO PROGRAMA ESTRADA ASFALTADA CONTARÁ
COM QUASE R$ 3 BILHÕES DO GOVERNO DO ESTADO; MOGI TERÁ
MELHORIAS EM TRÊS PONTOS: DOIS NA RODOVIA MOGI-BERTIOGA
(SP-98) E UM NA RODOVIA MOGI-DUTRA (SP-88).

Mogi é beneficiada com
pacote de obras em mais de
50 Km de rodovias
Projeto que cria Selo
‘Amigos da Cultura’ é aprovado
03
na Câmara de Guararema
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Leitores têm desconto em
evento com Thiago Nigro, criador
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INVERNO

Médico alerta para
os efeitos do frio na
nossa saúde

Dr. Carlos
Machado diz que o ar seco
e a queda no consumo
de água podem causar
sinusite e pneumonia.

GUARAREMA

SAT divulga lista
com 56 novas
oportunidades
de emprego
09
Em andamento. Obras da Rotatória do Habib’s preveem vias para desafogar o trânsito nas
imediações; mudanças tiveram início em março e devem terminar em junho deste ano

Serviço
de Atendimento ao
Trabalhador (SAT)
está mediando 56
oportunidades para
diferentes perfis.

TEMOS ETANOL
ADITIVADO
Somente no Reina o Sol,
a preço do etanol comum
Tel:. (11) 4693-2090 / 4693-2091
Rua Dr. Adhemar de Barros, 662 - Itapema

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

Tel:. (11) 4695-1729 / 4695-1730
Av. Antonio Teixeira Muniz, 1810 - Ipiranga
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Gratidão. Prefeito Caio Cunha discursa durante evento no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo

Mogi é
contemplada
com pacote de
melhorias em
mais de 50 Km
de rodovias
“Estrada Asfaltada". Nova fase do
programa conta com investimento de
quase R$ 3 bilhões do Estado; prefeito
Caio Cunha discursou no evento

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

O

também foi uma etapa importante do Estrada Asfaltada”, disse Rodrigo Garcia.
O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha (Pode), esteve
no Palácio dos Bandeirantes
durante o anúncio da nova
fase do programa. Durante a
solenidade, o chefe do Executivo municipal falou em nome

"Estou alegre
demais por
estar aqui
representando
todos
os prefeitos"

de todos os prefeitos paulistas
presentes, que representavam
as cidades complementadas
pela ação.
“Estou alegre demais por
estar aqui representando todos os prefeitos desse Estado
pujante, que não pode se dar
ao luxo de parar um minuto,
pois é a grande locomotiva
do País. Agradeço ao convite, à oportunidade e confesso
que vivo um misto de alegria
e gratidão, não só por ter sido
contemplado no Programa Estrada Asfaltada, como por ter

um governo que olha para as
cidades de forma muito sensível e horizontal”, discursou o
prefeito Caio Cunha.
Além de Caio Cunha, o vereador Zé Luiz (PSDB), o presidente da Câmara Municipal de
Mogi das Cruzes, Marcos Furlan
(Pode), e o secretário de Logística e Transportes de São Paulo,
Machado Neto, também estiveram presentes na solenidade.

Essa nova fase do Estrada
Asfaltada faz parte do programa Pró SP, um amplo pacote
de obras estruturantes do Governo para auxiliar na retomada do crescimento econômico,
oferta de emprego e geração
de renda. A iniciativa prevê
recursos que totalizam R$ 50
bilhões para obras nas áreas
de infraestrutura, transportes,
educação e saneamento.

Escaneie ou acesse
onovo.com.br/cidades

IMAGEM DA SEMANA

Câmara celebra Dia do Enfermeiro
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governador Rodrigo Garcia
liberou nesta quinta-feira
(19) a realização da segunda
fase do Programa Estrada Asfaltada. Segundo o que foi anunciado
no pacote, Mogi das Cruzes será beneficiada em três pontos, sendo dois na
Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) e um
na Rodovia Mogi-Dutra (SP-88), somando mais de 50 quilômetros.
O investimento total do projeto é de
mais de R$ 2,9 bilhões em melhorias para
rodovias em todo o Estado. Ao todo, são 127
obras para modernizar 2,1 mil quilômetros
de vias em mais de 145 cidades. O Programa Estrada Asfaltada soma 277 obras em
4,4 mil quilômetros, totalizando o valor de
R$ 4,6 bilhões.
O edital das obras foi publicado na sexta-feira (20), no Diário Oficial do Estado
de São Paulo. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizará obras
de conservação especial e manutenção
de vias, que consistem em recapeamento e implantação de nova sinalização
das rodovias.
Na Rodovia Mogi-Bertioga, dois trechos passarão por serviços: o primeiro
sendo do km 56,6 ao km 73,2 (do Residencial Rubi até Biritiba Ussu) e o segundo do
km 73,2 ao km 98 (de Biritiba Ussu até o
município de Bertioga). Já a Mogi-Dutra
será contemplada entre os quilômetros
40,6 e 49,5, que é o trecho duplicado da
estrada, entre o Jardim Aracy e o entroncamento com a Rodovia Ayrton Senna.
“Esse é o maior programa de recuperação de estradas estaduais da história de
São Paulo. Nós estamos autorizando mais
2,1 mil quilômetros hoje e eles se somam
a uma autorização do ano passado, que

Celebração. Sessão solene realizada nesta quinta-feira, 19, homenageou
profissionais da Enfermagem e comemorou a Semana da Enfermagem

TRADIÇÃO E INOVAÇÃO

27 ANOS DE CREDIBILIDADE

A CLÍNICA BEM VIVER TEM O MELHOR
PARA VOCÊ E A SUA BELEZA!

(11) 4695-6214
(11) 97413-6282
contato@esjcontabilidade.com.br
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DANIEL RUZISKA
daniel@agapecorretora.com.br

O Poder da Oração
na Nossa Vida

Palavras do Senhor Jesus Cristo: “E tudo quanto
pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o
Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma
coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. (João 14:13-15)
O hábito de orar nos leva a descobrir os grandes
tesouros de Deus, revelados na intimidade e no relacionamento com Ele. Muitas pessoas acham que
os milagres decorrentes da oração é um privilégio
vivido por poucos crentes fervorosos, como se fosse
algo exclusivo. Pensar assim é um grande engano.
O Senhor Jesus abriu o caminho da oração. Ele
nos ensinou sobre oração e nos deu exemplos
de tempos de oração com Deus. Hoje, ao ler essa
abordagem sobre oração, o seu entendimento será
enriquecido. Portanto, prestem atenção no que
Deus vai te falar nesta leitura agora.
Grandes revoluções na tecnologia e comunicação
que nos fazem hoje estarmos em qualquer parte do
mundo com apenas alguns cliques. Nos tornamos
mais produtivos, geramos mais renda, consumimos
mais; há uma infinidade cada vez maior de entretenimento. Enfim, podemos dizer que temos “tudo o
que queríamos”.
Será que temos mesmo? Quando ligamos a TV e
ouvimos as notícias recentes, fica claro que não.
Que não temos. A humanidade não está feliz
como gostaria de estar. Guerras, fome, discórdias,
incredulidade… Estamos cada vez mais carentes. A
grande pergunta é: o que fazer?
A resposta é simples: Orar! Temos um Deus que
tudo ouve e que tudo pode. Até o chamamos de
“o Deus do Impossível!” O processo de oração
também é simples. Mas nem sempre o simples nos
atrai. É, por pensar assim, que não desfrutamos das
infinitas possibilidades geradas pelo hábito de orar.
Quando Jesus nos fala que “tudo o que pedirmos
em seu nome receberemos”, Ele nos mostra que
as possibilidades geradas em nossas vidas pela
oração são imensuráveis, eficazes e simples. Mas é
preciso desenvolvermos o hábito de orar. Para isso,
é preciso desacelerar a vida. Abrir mão do controle.
Se você está no controle, você não precisa de Deus.
Precisamos confiar no Senhor. Expor para Ele
as nossas necessidades, nossos projetos,
nossos desejos. Para isso, é necessário submissão e confiança.
O Senhor nos diz em Isaías 59:1: “Eis que a mão
do SENHOR não está encolhida, para que não
possa salvar; nem surdo o seu ouvido, para não
poder ouvir.” Clame ao Senhor! Se achegue a
Deus! Ore ao Senhor! Ele vai te ouvir.
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Selo “Amigos da Cultura” é
aprovado na Câmara de Guararema
Incentivo. Vanessa Martins, autora da propositura, disse que projeto tem como objetivo
principal homenagear os incentivadores da cultura no Município
DIVULGAÇÃO

por Redação
redacao@onovo.com.br

O Projeto de Lei nº 18/2022,
que institui o Selo “Amigos
da Cultura”, foi aprovado, por
unanimidade de votos, em
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guararema,
no dia 16 de maio. Segundo a
vereadora Vanessa Martins,
autora da propositura, esse
projeto tem como objetivo
principal homenagear os incentivadores da cultura no
Município. “É importante que
exista o apoio a projetos artísticos, não só valorizando
como também estimulando os
nossos talentos com produções diversificadas e criativas,
enriquecendo a identidade
cultural de Guararema”, disse.
O Selo “Amigos da Cultura”
será uma homenagem às pessoas físicas ou jurídicas que promoverem essas iniciativas de
fomento à cultura. O incentivo
poderá ser por meio de pagamento de despesas diretamente
aos fornecedores, fornecimento de materiais, bens e serviços
produzidos ou realizados pelo
próprio patrocinador ou doação
de materiais, bens e serviços aos
órgãos e equipamentos públicos
culturais municipais.
O Selo também poderá fomen-

Vanessa Martins.
Autora dos projetos
“Amigos da Cultura”
e “Semana
da Criatividade”

tar projetos de construção, reforma, revitalização ou manutenção
de espaços culturais, conservação
e restauração de acervos, realização de atividades e festividades
culturais e educacionais, aquisição de acervos ou aquisição de
equipamentos e mobiliário.
“O Selo terá uma logomarca
que será criada, preferencialmente, por um artista da própria
cidade e, é importante frisar que
a ideia é fortalecer e construir
meios que possam ajudar a firmar
a chancela de ‘Cidade da Cultura’”,
declarou a vereadora Vanessa.
Criatividade e Inovação

Ainda na mesma sessão, foi
aprovado o Projeto de Lei nº
17/2022, de autoria da vereado-

ra Vanessa Martins, que institui a
Semana da Criatividade e Inovação em Guararema. “Esse Projeto de Lei nasceu exatamente dos
resultados que Guararema obteve participando do World Creativity Day - WCD, o Dia Mundial
da Criatividade, comemorado no
dia 21 de abril. Guararema participa desse evento e tem como
líder local responsável a artista
Djane Borba, que é a inspiradora desde 2019, representando
Guararema, inclusive em Portugal e na Austrália”, conta ela.
O Projeto de Lei nº 17/2022 visa
promover atividades educativas e de comunicação sobre a
importância da aplicação da
criatividade e da inovação em
todas as atividades humanas.

VAGAS

SAT divulga 56 oportunidades de emprego
A Secretaria de Emprego e
Desenvolvimento
Econômico
de Guararema, por meio do Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT), atualizou a lista
de vagas de trabalho na cidade.
Nesta semana, o SAT está mediando 56 oportunidades para
diferentes perfis profissionais.
Dentre as vagas disponíveis estão
as de eletricista, auxiliar de produção PCD, auxiliar administrativo, vendedor interno, garçom,
arquiteto, montador, assistente
técnico, estágio em educação físi-

ca, dentre outras.
A relação completa das vagas
está disponível no site da Prefeitura
de Guararema, na aba “Serviço de
Atendimento ao Trabalhador”, no
link http://www.guararema.sp.gov.
br/581/secretarias/emprego+e+desenvolvimento+econmico/servio+de+atendimento+ao+trabalhador+sat/vagas+disponveis/.
Há vagas para diferentes graus
de escolaridade e tempo de experiência no mercado de trabalho,
desde indiferente, ensino fundamental e médio, até ensino supe-

rior completo. A grande maioria
das vagas é para atuação em Guararema e com início imediato.
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Shopping traz apresentação
do Ciência em Show

Banda Motormama sobe ao
palco do Sesc de Mogi

Dia dos Namorados deve
aquecer vendas em Mogi

O espaço “Viva Mais Diversão” do Suzano Shopping
receberá uma atração diferente e totalmente
gratuita no próximo domingo (22): o “Science
Place Show”, com a turma do Ciência em Show e
seus experimentos divertidos. Em apresentações
interativas, professores da equipe do Ciência em
Show realizam demonstrações animadas.

A banda paulista Motormama sobe ao palco do Sesc
neste fim de semana e promete agitar a unidade. “Te
Vejo na Cosmopista” comemora 20 anos de estrada
do quinteto. No set list, músicas que fazem parte da
coletânea “Anhanguera Folk Club”, lançada em 2019.
A apresentação será no domingo (22), às 16h, com
entrada gratuita e classificação livre. O título do show
faz referência à rodovia que cruza São Paulo.

A data mais romântica promete aquecer
as vendas de junho. O Dia dos Namorados,
celebrado em menos de um mês, deve
apresentar um crescimento de 20% em
comparação com 2021, de acordo com a
Associação Comercial de Mogi das Cruzes
(ACMC). A previsão otimista vem depois que o
Dia das Mães apresentou números positivos.

Especialista alerta para os
riscos do frio à saúde

DIVULGAÇÃO

Alerta. O médico Carlos Machado explica que o ar seco do frio e a queda
no consumo de água podem causar diversas doenças, como sinusite
e pneumonia
Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

O Instituto Nacional
de Meteorologia (Inmet)
emitiu na quarta-feira (18)
um alerta de riscos à saúde
devido à queda brusca de
temperatura em algumas
regiões do País. Ao todo, 11
Estados e o Distrito Federal
estavam na zona de perigo.
O aviso teve início às 10h55
de quarta e seguiu até as 23h
de sexta-feira (20).
Esta semana, segundo
a meteorologia, pode ser
considerada a semana mais
fria do ano. E, apesar da previsão para os próximos dias
apontar um aumento na
temperatura, com a chegada
do outono e, em breve, do
inverno, a tendência é que
outras semanas como esta
cheguem à região.
Devido a essa queda na
temperatura, alguns problemas de saúde podem
atingir a população e até
mesmo se agravar. Segundo
o dr. Carlos Machado, clínico-geral e especialista em
Medicina Preventiva, o ar

seco dos meses mais frios
resseca secreções do corpo
e pode causar problemas
nos olhos, na garganta e até
mesmo na pele.
O médico explica que,
no caso dos olhos, a secura
pode ocasionar infecções,
como a conjuntivite. Já na
garganta, o ressecamento
deixa as secreções produzidas pelo corpo “mais
grudentas” e isso facilita
a entrada de bactérias, vírus ou fungos, que causam
doenças como sinusite
e pneumonia.
Outro problema de saúde que o médico lista são
problemas relacionados
aos rins. “No frio, as pessoas bebem menos água.
A falta de água ou a redução no consumo de água
concentra mais os ‘cristais’
que o corpo joga fora nos
rins. Esses cristais eventualmente se tornam uma
‘areia’ e, depois, grãos, podendo causar uma cólica
renal terrível”, alerta.

O especialista ainda
comenta sobre problemas
ocasionados pela queda
no consumo de água. A diminuição da circulação do
sangue e da movimentação
do corpo deixam o sangue
mais “grosso”.
“Com isso, o risco de
entupimento de artérias
aumenta, o que pode gerar
problemas graves. Entupimento numa artéria do
cérebro provoca derrame,
numa do coração provoca infarto, em uma que vai
para a perna provoca necrose, gangrena de uma
parte do pé ou da perna
toda”, explica.
Segundo dr. Machado,
os idosos e os bebês, em
especial os com menos
de dois anos, compõem o
grupo que mais sofre com
o frio. A recomendação
dele é que, mesmo no frio,
as pessoas de mais idade
se movimentem e se hidratem. Já as crianças, se
mantenham agasalhadas,

Dicas. Dr. Carlos Machado explica as doenças que o frio pode
provocar no nosso organismo
já que perdem calor com
mais facilidade, além de
também se hidratarem.
O dr. Carlos Machado
finaliza dizendo que, para
se prevenir desses problemas, o importante é realizar o acompanhamento
constante. “O clima da
Terra muda a cada três
meses e isso muda tudo.
O corpo da gente muda a
cada três meses, por isso
deveríamos, a cada três
meses, fazer uma reavaliação médica”, conclui.
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Rotatória terá vias
para desafogar
o trânsito

GIRO DE NOTÍCIAS
» Finanças. UMC
realizará no sábado (21),
das 8h às 17h, mais um
dia de mutirão para quem
ainda não entregou a sua
declaração do Imposto de
Renda 2022. O serviço é
gratuito e é uma iniciativa
dos alunos do curso
de Ciências Contábeis
e dos professores da
universidade. Mais de 300
contribuintes já foram
atendidos, presencial e online, nesta iniciativa
da UMC.

DIVULGAÇÃO

Habib’s. Intervenções tiveram início em dezembro de
2021, mas obra começou em março e deve terminar
em junho
Com as obras na região da
Praça Kazuo Kimura, conhecida popularmente como
‘‘Rotatória do Habib’s”, em
andamento, a Prefeitura de
Mogi das Cruzes informa que
os trabalhos de construção
da nova via, que ligará a Rua
Professor Ismael Alves dos
Santos à avenida Yoshiteru
Onishi, foram iniciados em
março, com previsão de três
meses para a conclusão.
Conforme dados do projeto,
no local, será construído um
complexo viário com cruzamentos, novas vias e transposições sobre o córrego Lavapés, facilitando a circulação
de veículos e do transporte
coletivo. Serão disponibilizadas novas opções de tráfego,
como a nova rua e três passagens sobre o córrego, na
Avenida Yoshiteru Onishi. As
autorizações para a construção das transposições já foram obtidas junto ao Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE).
Estas intervenções estão sendo realizadas pela Secretaria
Municipal de Mobilidade
Urbana e tiveram início em
dezembro de 2021 com estudos de topografia e medição
dos terrenos que irão receber
as obras.
Os trabalhos serão executados
pela empresa concessionária
do Terminal Rodoviário Geraldo Scavone e não terão custos
para a Prefeitura. O cronograma da obra vem sendo definido de acordo com o andamento dos serviços, buscando
minimizar o impacto no sistema viário. A previsão é que
todos os trabalhos sejam concluídos até o final deste ano.
“Durante o horário de pico,
aquela rotatória fica impossível de passar. Mesmo com o
semáforo, o trânsito é grande
e o fluxo de carros fica inten-

» Saúde. O prefeito de
Suzano, Rodrigo Ashiuchi,
se reuniu com o ministro
da Saúde, Marcelo
Queiroga, nesta quartafeira (18), em Brasília. O
encontro foi acompanhado
pelo deputado federal
Marcio Alvino e teve como
objetivo apresentar as
demandas suzanenses e o
programa “Mais Médicos”.

PMMC

» Consumidor. Aproveitar
a comodidade que o
delivery proporciona é
apenas um dos motivos
que levam o consumidor
a utilizar o serviço, de
acordo com o Procon
de Itaquaquecetuba.
Isso ocorre levando em
consideração o preço do
produto, a quantidade e a
qualidade, mas há outro
fator que tem pesado nos
pedidos dos clientes: o
consumo mínimo. Por lei,
é proibida a cobrança de
valor mínimo para compras
em aplicativos.

» Combustível. O
presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
tem mostrado interesse
em colocar na pauta de
votação na Casa o Projeto
de Lei Complementar (PLP)
18/2022, para reduzir os
preços dos combustíveis ao
consumidor. Atualmente,
o projeto está na Câmara,
mas Pacheco já pretende
mobilizar os líderes para
discutir o tema. O projeto
propõe a desoneração
de tarifas de energia,
telecomunicações e
transportes, e tramita junto
com o PLP 211/2.
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so”, comentou a moradora do
bairro Mogilar Fabia Santos,
que precisa atravessar a rotatória todos os dias para chegar
em casa.
Em uma pesquisa feita por
meio do Instagram do O Novo,
um internauta sugeriu uma
mudança que poderia melhorar o trânsito na rotatória: “O
alargamento da via, sentido
César de Souza, irá desafogar
bem o trânsito”, disse o consultor Camilo Guilherme.
O projeto
De acordo com o projeto desenvolvido, a rotatória existente no encontro das avenidas
Francisco Rodrigues Filho,
Manoel Bezerra de Lima Filho e Yoshiteru Onishi será
transformada em um cruzamento com semáforos. Para
validar a medida, foram desenvolvidas simulações computadorizadas, com base em
contagens sobre o fluxo de veículos feitas durante vários dias.
As conversões à esquerda
para os veículos que circulam
pela Avenida Francisco Rodrigues Filho e desejam acessar
as avenidas Manoel Bezerra de Lima Filho e Yoshiteru
Onishi serão proibidas. Estes
movimentos de tráfego serão
possíveis com a utilização de
uma nova via, que será aberta
no terreno da antiga Codemo,
unindo a Rua Professor Ismael
Alves dos Santos e a Avenida
Yoshiteru Onishi.
Outra opção será a transposição
do córrego Lavapés, que será
construída na altura da Rua Newton Straube, que permitirá a
saída de veículos da Vila Nova
Mogilar pela Avenida Yoshiteru
Onishi em direção ao Centro
Cívico. Duas outras passagens
sobre o córrego serão implantadas para atender os motoristas
que desejem chegar à Vila Nova
Mogilar. (TS)

Projeto.
Para melhor
visualização
das
alterações,
este é o
projeto da
rotatória
da Vila
Nova Mogilar

Congresso. Pastor e deputado Roberto de Lucena e o
presidente da igreja, Daniel Júnior

Pastor e deputado Roberto de
Lucena participa de congresso
Tatiana SIlva
tatiana.silva@onovo.com.br

A conferência será realizada
na sede da Igreja Plenitude da
Fé, que fica na Rua Coronel
Santos Cardoso, 320, no Centro de Mogi. O Congresso contará, ainda, com a presença de
outros palestrantes como: Fábio Trajane, Magno Paganelli,
Isaias Oliveira e Elizabete Dorsa, além do pastor-presidente
da Plenitude, Daniel Júnior.
Entre os assuntos que serão
discutidos na conferência, o
foco principal será instruir os
pais, tios e avós sobre como
lidar com a geração alpha nome dado a quem nasceu
desde 2010 ou que ainda vai
nascer até 2025 -, em relação
aos perigos das redes sociais. A
conferência também abordará
sobre ter uma vida intencional
e muito mais.
“Criamos esse evento anual
com o objetivo de capacitar as
famílias cristãs e líderes ecle-

siásticos sobre diferentes momentos da sociedade”, comentou o pastor-presidente Daniel
Júnior, criador do evento.
A entrada para a conferência
será gratuita para o público
em geral.
Geração Alpha
A geração alpha sucede à geração Z (nascidos entre 1997
e 2009) e, em sua grande parte, é formada por filhos dos
millenials (nascidos entre
1981 e 1996). Em 2025, haverá
cerca de 2,5 bilhões de pessoas da alpha, o que fará dela
a maior geração da história
da humanidade.
Esta geração é a primeira a
nascer inteiramente na era
digital. E a naturalidade com
que eles misturam a realidade
com o digital indica que esse
é o público mais propenso a
aceitar o “metaverso”.

Imóvel em obra desaba em
Guararema; ninguém se feriu
Um imóvel em reforma na Rua
Dr. Falcão, em Guararema, desabou no início da madrugada
desta quinta-feira (19). Segundo informações da Central de
Polícia, não houve feridos.
Assim que o monitoramento
(CSI) visualizou a situação, a
PM (VTR 302) foi acionada
para averiguação. Foi constatado que uma residência que estava em processo
de reforma desmoronou.
No vídeo que circulou nas redes sociais, é possível visualizar que um pedestre quase
é atingido pelo entulho, que
fechou a passagem de carros
pelo local.
Uma máquina e um caminhão
da Prefeitura desobstruíram a

rua e o trânsito só foi liberado
por volta das 2 horas. Segundo
o Corpo de Bombeiros, o local
não oferece riscos.
DIVULGAÇÃO

Entulho. Local foi
interditado pela
prefeitura até que fosse
feita a desobstrução
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FACEBOOK/ fernanda.murawjew
INSTAGRAM/ fernandamurawjew_fotografia
Whatsapp 11 99813 9242
LEIA MUITO +

onovo.com.br/fernanda

Imposto
de Renda 2022
Já está liberada a
entrega da
Declaração!
Faça a sua agora e
receba logo a sua
restituição!!!!

Lole celebra 87 anos!
Com imensa gratidão e muito
amor, nossa doce Dolores (Lole)
aniversariou dia 31/03, mas a
festa foi celebrada dia 30/04. Lole
foi agraciada com um almoço
delicioso, organizado por seus
filhos Paula e Célio e ainda esteve
rodeada de seus familiares.
Desejamos muita saúde e muita
paz. Parabéns, Lole!
Fernanda Murawjew

Marisa e Dário com Lole

Sabrina e Lucinéia

O Chef Fernandão

E lembre-se de contar
sempre conosco.

11.99627-0079
Vina, Rachel e Beatriz

Sandra, Lole e Mauro

Neusa, Célia e Jeanete

Maria Isabel, Didi, Ia e Ondina

Amélia, Zenith, Lole, Lila, Nanci,
Áurea, Zeca e Miriam

Felipe, Maria Inês, Kátia e Antônio
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Semana do Brincar em Mogi
será entre os dias 21 e 31

DIVULGAÇÃO

Lazer. Com o tema “Confiar na força do brincar”, serão realizadas atividades
nas unidades escolares, palestra e um encontro no Parque Centenário
por Redação
redacao@onovo.com.br

Escolas e creches da rede municipal
de Mogi das Cruzes irão participar, de 21
a 31 de maio, da Semana do Brincar, uma
mobilização mundial, promovida pela
Aliança pela Infância para sensibilizar a
todos sobre o direito de brincar e dar visibilidade à cultura da infância. Este ano, o
tema é “Confiar na força do brincar”. Em
Mogi, serão realizadas atividades nas unidades escolares, palestra e um encontro
no Parque Centenário aberto ao público.
A programação está sendo coordenada por uma comissão, formada por
diretores, Supervisão de Ensino e o Departamento Pedagógico da Secretaria
Municipal de Educação. Os profissionais
elaboraram um guia com informações
sobre a Semana Mundial do Brincar e
sugestões de brincadeiras para crianças
da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino
Fundamental, público-alvo das atividades.
A semana é um convite para que a
comunidade, professores e gestores experimentem o brincar nas suas diversas
formas. Sobre o tema de 2022, o guia destaca que “Confiar no brincar é confiar na

alegria, é confiar no encontro. Brincar é
estar no mundo e confiar que ele vai dar
certo e que pode ser melhor”.
A partir da programação proposta
pela equipe do Deped, as escolas terão
autonomia para fazer suas próprias atividades, colocando a brincadeira como
parte da rotina diária nas turmas de
educação infantil e ensino fundamental. Os profissionais observam que o
brincar deve fazer parte da programação das escolas não só nesta semana,
mas no ano todo.
Brincar no parque
Das 9 às 11 horas, no dia 28, as atividades no Parque Centenário serão abertas
ao público. As crianças poderão participar de diferentes brincadeiras com monitoria dos alunos do Centro Universitário
Braz Cubas. A programação terá amarelinha, corda, elástico, land art (brincadeira com a natureza), dobradura, circuito,
peteca, jogo de alvo, pé de lata e jogo da
velha gigante.
No dia 31, às 19 horas, profissionais

Brincadeiras. Programação variada para que as crianças confiem no
brincar, na alegria, no encontro
da educação da rede municipal de ensino
participarão da palestra “A vida interior
da criança”, com Gandhy Piorsky, pesquisador da cultura de infância. As vagas são
limitadas e a inscrição será feita por meio
de formulário on-line enviado para as unidades escolares. O ingresso será solidário.
No dia do evento, ele deverá ser trocado
por um quilo de alimento não-perecível e
as doações serão destinadas ao Fundo Social de Mogi das Cruzes.
Programação da Semana
do Brincar 2022
Nas escolas
23/05- Brincadeiras

com

água

24/05- Brincadeiras com modelagem
25/05 - Brincadeiras de faz de conta
26/05 - Brincadeiras com e na natureza
27/05 - Brincadeiras tradicionais
Parque Centenário
28/05 - Manhã de brincadeiras no
Parque Centenário, das 9 às 11 horas,
em parceria com o Centro Universitário
Braz Cubas
Auditório do Cemforpe
31/05 - Palestra “A vida interior da
criança” com Gandhy Piorsky para profissionais da educação da rede municipal no Auditório do Cemforpe,
às 19h

Educação
e emprego

1.000
NOVAS
VAGAS
EM
CRECHES

• 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
EM BREVE
do Espectro Autista
• Novo Complexo Educacional em
Jundiapeba, uma revolução
na educação da região EM CONSTRUÇÃO

COM O INÍCIO DAS
ATIVIDADES DE
4 UNIDADES E A
AMPLIAÇÃO DA E.M.
BENEDITO ESTELITA
• VILA SÃO SEBASTIÃO
• VILA ESTAÇÃO
• JUNDIAPEBA (2)

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

O FUTURO PROMETE, A GENTE REALIZA

COM PLANEJAMENTO, DEDICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE.

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

Infra e zeladoria
EM BREVE

Mobilidade e sustentabilidade

• 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

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

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.
Futuras entregas
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CSI de Guararema ajuda a prender assaltantes
Flagrante. Crime foi monitorado pelas câmeras do CSI; características e informações sobre o veículo foram passadas para a Polícia Rodoviária
por Redação
redacao@onovo.com.br

O Centro de Segurança Integrada (CSI) de Guararema
realizou na terça-feira (17)
o acompanhamento de criminosos que roubaram uma
loja de eletrônicos no centro
do município e auxiliou a Polícia Rodoviária na detenção
dos assaltantes.
Na oportunidade, por volta
das 14h30, um indivíduo entrou
na loja e roubou dois celulares.
Durante a fuga, ele foi seguido
pelo gerente da loja por ruas próximas ao estabelecimento.
Dois comparsas aguardavam o primeiro indivíduo dentro de um carro estacionado
numa rua ao lado. Ao perceberem que o comparsa estava
sendo seguido, os criminosos
seguiram com o carro para outra rua, onde encontraram com
o criminoso que havia efetuado o roubo e partiram em fuga.
Entretanto, toda esta ação foi mo-

nitorada pelas câmeras do CSI e
agentes da unidade de segurança
fizeram o contato com a Polícia
Militar Rodoviária para informar
as características do veículo.
Próximo ao pedágio da Rodovia Ayrton Senna, o grupo foi
abordado pela Polícia Rodoviária, detido e levado para a Delegacia de Guararema, junto com
os dois celulares e outros aparelhos que haviam roubado em outros estabelecimentos.
“Mais uma vez, o CSI auxiliou
as forças de Segurança a realizar
a prisão de criminosos”, pontuou
o secretário municipal de Segurança Pública, Edson Roberto
Pinto de Moraes. “Assim que fomos informados da ocorrência,
identificamos o veículo, localizamos as informações e vimos possíveis rotas de fuga. Essas informações chegaram rápido para a
Polícia Rodoviária, que realizou a
prisão dos suspeitos”, completou.

Comunicado
Comunicamos a realização de Audiência Pública, em atendimento à legislação vigente, aberta à população
em geral, para apresentação da Prestação de Contas da Saúde Pública do Município de Guararema
referente ao 1º Quadrimestre do ano de 2022.
Data: 27/05/2022(sexta-feira)
Horário: 09h00
Local: Câmara Municipal de Guararema
(Rua Paulino Pinto de Oliveira, nº 14 – Centro)
Guararema, 20 de Maio de 2022.
José Luiz Eroles Freire
Prefeito Municipal

AVISO DE REABERTURA LICITAÇÃO
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 01/2022, PROCESSO: 109/2022, OBJETO RESUMIDO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E REFORMA DE MANUTENÇÃO DA
ESTAÇÃO CENTRAL, PÁTIO DOS FERROVIÁRIOS E ENTORNO LOCALIZADO NA RUA DR. FALCÃO Nº
04, CENTRO GUARAREMA - SP. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 08/06/2022 as 9h00. LOCAL DA
LICITAÇÃO: Sala de Licitações do Paço Municipal, na Praça Cel. Brasílio Fonseca, 35, Centro, Guararema
– SP. Os interessados poderão obter o Edital na Diretoria de Gestão de Controle de Suprimentos, devendo
a licitante trazer mídia removível gravável, preferencialmente CD ou “pen drive”, para gravação, ou ainda,
poderá solicitá-lo através do e-mail 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) 4693-8013.
JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE
Prefeito Municipal.

DECRETO Nº4176, DE 16 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.619.760,00 (dois milhões,
seiscentos e dezenove mil, setecentos e sessenta reais) e dá outras providências.
LEI Nº 3478, DE 19 DE MAIO DE 2022
Institui a “Semana da Criatividade e Inovação” no Município de Guararema e dá outras providências.
LEI Nº 3479, DE 19 DE MAIO DE 2022
Institui o Selo “Amigos da Cultura” no âmbito do Município de Guararema, 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).

Roubo. CSI auxiliou a Polícia na prisão dos assaltantes
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
ESTADO DE SÃO PAULO

www.cmguararema.sp.gov.br

Identificação: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA - SP
Contrato nº 16/2022
Data do Ajuste: 16/05/2022
Contratado: Lumenlar Delgado Barreto Comércio de Materiais
Elétricos Ltda
Objeto: Prestação de serviços continuados de roçagem, manutenção

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Concorrência Pública 01/2022, PROCESSO: 08/2022, OBJETO RESUMIDO: REGISTRO
DE PREÇO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA. DATA E HORA DA LICITAÇÃO: 23/06/2022
as 9h00, 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 ou no sitio eletrônico www.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.

predial preventiva, corretiva e emergencial das instalações elétricas,
das instalações hidrossanitárias, manutenções civis, telefonia e rede
de lógica.
Prazo: 12 (doze) meses – 16/05/2022 a 15/05/2023
Valor Global: R$ 6.168,80

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
CONVOCAÇÃO

Modalidade: Dispensa de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE
FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO GUARAREMENSE DE CANOAGEM
Convido as pessoas interessadas à participarem da Assembleia de
fundação da Associação Guararemense de Canoagem (AGUACAN)
que será realizada no dia 04 de junho de 2022, às 09h00, à Rua
D'Ajuda, nº 438 - Centro, Guararema - SP, 08900-000 (Guararema
Parque Hotel - Salão Maracanã), ocasião em que será discutido,
votado e aprovado o estatuto social, eleição dos membros da
Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo.
Guararema, 20 de maio de 2022.
Eduardo de Oliveira
Responsável pela Comissão Organizadora

Fica convocado o candidato abaixo relacionado para, no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, a contar
da data desta publicação, comparecer 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 apresentar 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

Analista de Saúde – Psicologia

Tiago Cosme Lucas

CLASSIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, 20 DE MAIO DE 2022.
JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Artigo do
Convidado

da semana

O Núcleo de Educação
Permanente do SAMU
O Núcleo de Educação Permanente SAMU é a estrutura
responsável por averiguar,
trabalhar com a realidade dos
serviços e estabelecer o nexo
entre trabalho e educação, de
forma a resgatar o processo
de capacitaçaão de educação
permanente e continuada para
o desenvolvimento dos serviços
e geração de impacto em saúde
dentro de cada nível de atenção.
O NEP SAMU 192 visa à capacitação, atualização e aperfeiçoamento de profissionais da
área de urgência, saúde e da
comunidade (escolas, por meio
de projetos sociais), promovendo ações de ensino, aprendizado e pesquisa em serviço,
priorizando as suas aplicações
nas ações de gestão, regulação
em saúde, legislações, urgência
e emergência, promoção da
saúde, prevenção de agravos e
crônicos (das violências e acidentes), das lesões e mortes no
trânsito e das doenças crônicas
não-transmissíveis e vigilância
em saúde.

Fabio Caxico de Abreu Júnior é
enfermeiro do NEP SAMU 192 Regional Mogi das Cruzes

Editorial

A agenda de sustentabilidade
é transversal e pega todos
os ministérios”
Marcelo Sampaio.
Ministro da Infraestrutura, durante o Congresso Mercado
Global de Carbono

20 DE MAIO DE 2022

Pessoal, na noite de ontem participei
da 1º Missa de Cura e Libertação
na inauguração do Santuário Nossa
Senhora Desatadora de Nós, em Mogi
das Cruzes. Foi uma noite emocionante,
em que pude rever pessoas especiais e
reencontrar amigos.

@sejacaiocunha

20 DE MAIO DE 2022

Ontem, participei do lançamento da
segunda fase do programa Estrada
Asfaltada, do Governo do Estado de
SP. Obrigado a todos pelo convite! Em
breve, traremos mais informações sobre
esses investimentos. Vamos pra cima!!!

Marcio Pereira

pesar de todo esforço para reconstruir
sua imagem, o vereador Cristófaro foi
literalmente infeliz em dizer uma frase durante uma sessão virtual da Câmara de São Paulo: “Isso é coisa de preto”, para
alguém a quem ele chama de “amigo” e que
sempre usa este tipo de brincadeira. Ocorre
que as pessoas hoje não toleram mais qualquer
tipo de “piadinha” sem graça, e ele se deu mal.
Depois da fala racista, o vereador agora sofrerá um processo de cassação, que depende da
visão dos seus colegas para o inocentar dessa
trágica fala.
O mesmo ocorreu
recentemente com
outra figura pública,
O que será que se
o deputado “Mamãe
Falei”, ou melhor passa na cabeça
dizendo, Arthur do desses políticos?
Val, que teve seu
mandato cassado
depois de dizer que
as mulheres ucranianas “são fáceis porque são
pobres”. O que será que se passa na cabeça desses políticos? Eles não sabem que são figuras
públicas e que, por isso, estão sempre na mira
das pessoas e da imprensa? Que tudo o que
falam é gravado? Depois, querem dar explicações e tentar amenizar a situação.
Cabe aqui lembrar que ainda estamos esperando uma punição para o deputado Fernando
Cury, que passou a mão no seio da deputada Isa
Penna durante sessão da Alesp. Se foi por acaso
ou de propósito, não sabemos, mas o vídeo mostra que ela não gostou. Fica aqui a lembrança
para que esse caso de abuso não fique impune.
ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

MAIS LIDAS DA SEMANA

INTERAÇÕES
Atirador esportivo reage a assalto e baleia dois
criminosos em Ferraz de Vasconcelos

Alto Tietê. Atirador esportivo reage a assalto e baleia dois
criminosos em Ferraz de Vasconcelos » https://onovo.com.
br/alto-tiete/tentativa-de-roubo-em-ferraz-termina-comsuspeitos-e-vitima-baleados

Parabéns ao herói
BETO UCHÔA

Casa desaba em Guararema durante a madrugada

Mais alguns segundos e seria atingido. Deus é bom!

Guararema. Casa desaba em Guararema durante a madrugada;
Confira imagens » https://onovo.com.br/guararema/casadesaba-em-guararema-durante-a-madrugada

Mogi das Cruzes. Homem é encontrado morto em praça de
Mogi das Cruzes » https://onovo.com.br/mogi-das-cruzes/

Homem-e-encontrado-morto-em-praca-de-Mogi-das-Cruzes

ANA PAULA
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Prorrogação de
contrato por
até 10 anos
na licitação
LEIA COMPLETO ACESSANDO
ONOV.OOO/ZPG81O

Maria isabel
Sterse
Mitos e Verdades
sobre o Botox

LEIA COMPLETO ACESSANDO
ONOV.OOO/63NPR1
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Bolsonaro se encontra com
empresário Elon Musk em SP

O

presidente Jair Bolsonaro se encontrou nesta sexta-feira (20) com o empresário Elon Musk, dono da
Tesla e da Starlink, no interior de São Paulo. No encontro, eles conversaram sobre uma parceria do governo brasileiro com a empresa de conectividade sub-orbital Starlink.
De acordo com Musk, a razão da visita é viabilizar a conexão
de 19 mil escolas brasileiras usando o sistema de satélites de
Internet. A Starlink também será utilizada para auxiliar.
REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

» O ministro da Economia.
Paulo Guedes, defendeu
nesta quinta-feira (19) a
privatização como forma de
aumentar os investimentos
em infraestrutura. Segundo
o ministro, o “modelo antigo”,
baseado em grandes empresas
estatais, “se esgotou”. Ele
também comentou sobre a alta
da inflação.
» Repasse. O governo federal,
por meio do Banco do Brasil,
vai repassar R$ 7,7 bilhões para
todos os Estados, para o Distrito
Federal e 5.569 municípios do
valor relativo à arrecadação dos
bônus de assinatura do leilão
dos excedentes para exploração
de petróleo e gás natural da
cessão onerosa dos campos de
Sépia e Atapu, de acordo com
informações do Ministério de
Minas e Energia.
SAULO CRUZ/MME

» Investigação. O Ministério
da Justiça e Segurança Pública
informou que, diante de
denúncia feita pela Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras), a administradora
de cartões Mastercard
Brasil será investigada “por
possível elevação da taxa
de intercâmbio cobrada
sobre o uso de cartões de
crédito e débito, utilizados
para recebimentos nos
supermercados”. O ministério
informou que a Secretaria
Nacional do Consumidor
(Senacon) encaminhou
ofícios à Mastercard Brasil e
ao Banco Central informando
que deu início à apuração da
denúncia dos supermercados.
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Leitores do O Novo têm
desconto no evento Reine
Investimento. Criador do grupo "O Primo Rico", Thiago Nigro, estará no Monte
Castelo para compartilhar experiências sobre finanças e empreendedorismo
REPRODUÇÃO

por Redação
redacao@onovo.com.br

O especialista em investimentos, empreendedorismo e finanças
pessoais Thiago Nigro
estará no Monte Castelo
dia 28 de maio, às 8h30,
participando do evento
Reine - Influência, Negócios e Expansão, organizado pelo Morelli’s House em parceria com o
Monte Castelo.
O evento promove uma
manhã imperdível a todos
que almejam aprender a investir seus recursos e também se conectar com líderes que mudaram seu jeito
de pensar para influenciar
o mundo. Nigro apresentará ao público o resultado
de profundos estudos que
expandem o conhecimento, ensinando como aplicar
à carreira, aos negócios e
aos investimentos.
Além da palestra do
Thiago Nigro, os convidados também desfrutarão
de uma ampla variedade gastronômica no café
da manhã.

Especialista. Thiago Nigro é o maior influenciador de
finanças do mundo
Sobre Thiago Nigro
Criador do projeto O Primo
Rico, Thiago Nigro é o maior
influenciador de finanças do
mundo, com mais de 180 milhões de visualizações, sendo
mais de 4 milhões de inscritos

Uma oportunidade
é criada sempre que
uma responsabilidade
é abdicada
apenas no Youtube, além de 4,5
milhões de seguidores no Instagram. Seu primeiro livro, “Do
Mil ao Milhão, sem cortar o cafezinho”, é um dos maiores best

sellers do Brasil, com mais de
900 mil cópias vendidas. Escolhido pela revista Forbes como
um dos jovens (com menos de
30 anos) mais influentes e promissores do Brasil (Forbes under 30). Além das redes sociais,
Thiago idealizou “O código da
Riqueza”, o maior documentário sobre riqueza já produzido
no Brasil.
Parceria
Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://cafereine.com.br/ e terão vagas limitadas e exclusivas. Em parceria
com o O Novo, leitores interessados em participar do evento
podem usar um cupom especial
de 20% de desconto: “REINE20”.

COMPARTILHANDO
Negócio. Assista ao vídeo
de Thiago Nigro do canal
“O Primo Rico” sobre
7 dicas que vão fazer
o seu negócio crescer
exponencialmente. »
onov.ooo/y9poo7

Cuidado. Assista ao vídeo
“6 golpes do pix para
você tomar cuidado”,
do canal do Youtube de
‘Nerds de Negócio’ e
saiba mais. » onov.ooo/
buw72oa

Colaborou Tatiana Silva
Jr Siqueira é diretor fundador do
jornal e portal O Novo, e CEO da Evve
Comunicação. Está a frente de empresas
como Radar Consultas, RDK Vistorias,
Mega FM, NuvCare telemedicina.

Escaneie ou acesse

onovo.com.br/junior-siqueira

VAGAS DE EMPREGO
» Mogi, telefones
11 4699-1900/4726-1306
AJUDANTE GERAL - Ensino médio completo.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Ensino superior
cursando - vale transporte
e refeição no local.
AUXILIAR DE CONFEITEIRO - Ensino médio
completo - cesta básica e

vale transporte.
BARMAN - Ensino
médio completo - escala
de trabalho 5x2 (quarta e
domingo das 16h às 01h e
quinta, sexta e sábado das
16h às 04h.
CABELEIREIRO Fundamental completo
- comissão por execução
de serviços.

COSTUREIRA - Ensino médio completo - Segunda à
Quinta das 8h30 às 18h30
e Sexta até 17h30.
EMPREGADA DOMÉSTICA - Fundamental
Completo - vale transporte
e almoço.
GARÇOM - Ensino médio
completo - Refeição no
Local e Vale transporte -

Horário de trabalho qua e
dom das 16h às 01h; quinta,
sexta e sábado das 18h
às 04h.
MANICURE/PEDICURE
- Ensino médio completo
- Terça à Sábado das 9h
às 18h.
JARDINEIRO - Fundamental completo - Plano
Odontológico, Plano Mé-

dico, Vale Transporte,
Convênio Farmácia,
Seguro de Vida,
Refeição no local, Vale
Alimentação.
PADEIRO - Médio
completo.
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Colaborou Monalisa Ventura
e Gerson Lourenço

FACEBOOK/ adriano.toledo.leite INSTAGRAM/ adrianodetoledoleite

OFERECIMENTO

LEIA MUITO + ONOVO.COM.BR/CONEXAO-ESPORTIVA

Score da Semana.
SÃO PAULO

CORINTHIANS

Mesmo com
a expulsão de
Cantillo, segurou bem o
empate contra o Boca,
mantendo a liderança do
Grupo na Liberta. Também
segue na ponta no Brasileirão
e pode abrir vantagem caso
vença clássico com o Tricolor
domingo, em Itaquera.

Classificado com
facilidades na
Sulamericana e Copa do
Brasil e agora terá o principal
teste do ano: quebrar o
tabu de nunca ter vencido
o Corinthians em Itaquera.
Aos poucos, Ceni consegue
equilibrar e rodar elenco sem
desgastes e lesões.
Boa fase, em paz com a torcida.

SANTOS

Em processo de evolução, com boas perspectivas.

ON
» VERDÃO EM ALTA. Equipe
do técnico Abel Ferreira 100%
na Libertadores da América,
está bem perto de bater o
recorde de pontos na 1ª fase
da competição internacional.
Basta vencer o próximo jogo
para atingir 18 pontos e ter
o melhor número de gols na
disputa. A marca hoje pertence
ao River Plate, com 20 tentos
- e que os palmeirenses já
igualaram. Nova vitória terça e
o Alviverde quebrará o recorde.

PALMEIRAS

Demonstra
evolução! A
liderança alcançada com
a emocionante vitória em
cima do Union La Callera
deixou a classificação bem
encaminhada. Sob atual
comandante, Peixe venceu
as 7 partidas na Vila, precisa
melhorar desempenho fora.
Instável, com altos e baixos.

Ótima campanha
na Liberta com
100% de aproveitamento,
segue firme rumo ao tri. Cada
vez mais regular, porém com
sinais de que precisa de mais
reforços para completar elenco
e evitar lesões das principais
peças. No Brasileirão ainda
precisa deslanchar.
Má fase, técnico na corda bamba.

Copa Regional Sicredi: finais
neste domingo
Futebol! Decisões das Categorias Adulto – Séries Ouro e Prata e
Veterano acontecem a partir das 8h, no Estádio do Ipiranga

Suzano estreia no
Paulista Sub 21
O Sub-21 do Suzano estreou no Campeonato Paulista
de Vôlei com vitória, por 3 sets a 0, diante do Vedacit/
Guarulhos, fora de casa, na última quarta, em confronto entre dois clubes da 1ª Divisão da Superliga. Na
sequência, o time do técnico Didi tem 4 jogos consecutivos no Alto Tietê, contra Santos Vôlei/Praia Grande, Farma Conde/São José, Super Vôlei Santo André e
Sesi, nos dias 31/5, 4/6, 10/6 e 17/6, respectivamente.
A competição segue até dezembro, com a disputa de 2
turnos entre os 12 participantes, totalizando 22 jogos
na 1ª fase. A partir disso, os 8 primeiros se classificam
para as quartas, em série melhor de três. A equipe suzanense é composta pelos líberos Mazzoni e Luiz Ricardo; os centrais Luizão, Matheus Gomes, Guilherme e
Henrique Vinícius; os ponteiros Kayque, Rafael Parada,
Spinelli e Matheus Ferreira; os levantadores José Pereira e Renan Messias; e os opostos Ralwan e Wesleen.

CONEXÃO ESPORTIVA

SEMIS NO REGIONAL DE VÔLEI
E por falar no Vôlei, que vem crescendo a cada ano,
neste sábado (21/5) o Ginásio de Esportes “Lázaro
Germano”, em Guararema, será palco das semifinais
do Torneio Regional. Pelo Feminino, Medicina
e Santa Isabel B se enfrentam às 14h30, e na
sequência é a vez de Santa Isabel A X Guararema.
No Masculino, as disputas pelas vagas na final serão
entre GS/UDV Vôlei X Vôlei Parateí GMA e Santa
Isabel X Catadão.

OFF
» RACISMO NOVAMENTE!
Novos casos de injúria racial
no futebol em todo continente.
Passamos mais uma semana
com uma série de debates
nos noticiários esportivos.
A coluna também está triste
em retomar o assunto. Até
quando os organizadores de
campeonatos irão se calar. É
preciso punir com rigor todas
as manifestações de racismo.

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

FUTSAL A TODO VAPOR

Emoção! Expectativa de grande público como nas edições anteriores

Frase da Semana.
Momento
indescritível!”
Neuza Back, 37 anos,
primeira árbitra
assistente brasileira
selecionada para atuar
em Copa do Mundo

DIVULGAÇÃO

A 5ª Copa Regional Sicredi de
Futebol chega nos momentos
decisivos com expectativa de
muita emoção neste domingo
(22/5), no Estádio Municipal
do Ipiranga, que deve receber
grande público para prestigiar
as finais, a partir das 8h, entre GS Football/Atlético Acácio
X Amigos (Veterano), Família
Gma X São Silvestre (Adulto Série Prata) e Emília X Cruzeiro
(Adulto Série Ouro).
Organizada pela CK Eventos, com
apoio da Secretaria de Esportes e
Lazer de Guararema e da Sicredi, a competição é considerada a
de maior nível do futebol amador
incluindo dezenas de equipes do

Alto Tietê e Vale do Paraíba.
O futebol guararemense está representado na final da Prata pelo
Família, do Parateí, que chega à
decisão por ter eliminado o Guerreiros. Já o São Silvestre, de Jacareí, bateu na semi o Rubro Negro.
Pela Série Ouro, o confronto pelo
título de bicampeão será o tira-teima entre Cruzeiro, de Santa
Isabel, e Emilia, de Arujá. As equipes já se enfrentaram duas vezes
em finais com um título para cada
lado. O Cruzeiro chega com moral após eliminar o favorito e atual
campeão Vila Garcia, de Jacareí.
Enquanto o Emilia tirou na semifinal os jacareienses do Parque
Meia Lua.

A agenda do Ginásio de Esportes de Guararema
está bastante movimentada com início dos torneios
municipais de Futsal Feminino, Veterano e Base.
As rodadas acontecem durante a semana à noite
e aos sábados pela manhã. Neste fim de semana,
7 partidas vão agitar a galera a partir das 8h pelas
Categorias Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 e Sub 17.
A entrada é gratuita tanto no Futsal como no Vôlei.
Vale prestigiar os novos talentos guararemenses!

UNIÃO, ATLÉTICO E ECUS NA BEZINHA
Os times da região estarão em campo neste fim de
semana pela 5ª rodada da fase inicial do Paulista da
2ª Divisão Sub 23, a chamada Bezinha. No sábado
(21/5), 15h, o União Mogi, atual 3º colocado do
Grupo E com 7 pontos, enfrenta o Joseense (4º
com 6), no Vale do Paraíba. No mesmo horário, o
lanterna Atlético Mogi, que ainda não pontuou,
recebe o vice-líder Flamengo (8 pontos), de
Guarulhos, no Nogueirão. No domingo (22/5), 15h,
o ECUS, último do Grupo F com apenas 1 ponto,
encara a Mauense (3ª com 5), fora de casa.
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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

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

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

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.

